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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 033/2018 - 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 artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c artigo 54, § 

1º, do Provimento nº 005/2008-CM;

 RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor 

de ERNESTO YOITI SAKAMOTO, Oficial de Justiça, matrícula 6444, a fim 

de apurar as irregularidades praticadas no exercício do cumprimento  de 

mandados judiciais, caracterizando infringência, em tese, aos deveres e 

proibições previstos nos artigos 143, I, III, IV e 144, XII da Lei 

Complementar Estadual nº. 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas 

Estaduais, assegurando-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Art. 2º. DESIGNAR os servidores LAURA DENIZE DE CARVALHO 

FRANÇA, Analista Judiciário, matrícula 9555, EWERSON CAMPOS DE 

OLIVEIRA, Técnico Judiciário, matrícula 13150 e ELAINE CRISTINA 

MARTINS LEMOS, Analista Judiciário, matrícula 12728, para, sob a 

presidência da primeira, constituírem a COMISSÃO de Processo 

Administrativo Disciplinar destinada a apurar os fatos narrados no 

Processo CIA autuado sob nº 0729199-16.2018.8.11.0001 e apensos, 

devendo a Comissão ora composta, iniciar o trabalho dentro do prazo de 

10 (dez) dias a contar da publicação desta e concluir o processo no prazo 

de 60 (sessenta) dias, prorrogável se necessário por igual período, sem 

prejuízo de demais infrações conexas que emergirem no decorrer da 

instrução.

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

 Publique-se.

       Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

OAB:6.398/MT

 Ante a proposta de honorários juntada retro, intimo a parte Sindicada para 

depositar o valor no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

CIA Nº:

0728874-41.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ORLANDO SCHIOCHET

ADVOGADO (S):

DRA. FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO (OAB/MT 13.592)

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de redistribuição dos autos n. 14925-61.2001.8.11.0041 

(CÓDIGO 18214) para umas das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

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

providências pertinentes.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 500/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Geziely Gevezier 

Loureiro, matrícula nº. 24703, do(a) Secretaria - Oitavo Juizado Especial 

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

0728847-58.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) TATIANA HUGUENEY DE MELO, matrícula nº. 

24916, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 501/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III Benedita Alair da 

Silva, matrícula nº. 5961, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0729024-22.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) VALDILENE VIRGINIA DE MORAES, matrícula 

nº. 5769, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Administrativo III, no período de 08/10/2018 a 17/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107674 Nr: 13709-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove 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$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 
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único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763571 Nr: 16161-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLBH, PATRICIA BANDEIRA BISPO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

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

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

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

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

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

622,64 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), a 

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

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

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

209,21(duzentos e nove reais e vinte e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435908 Nr: 14521-92.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFCW, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPPW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA TIEMI IWASHITA 

SALGUEIRO - OAB:13.288.B, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove 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$137,76(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

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

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

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

595,61 (quinhentos e noventa e cinco 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$ 182,18(cento e 

oitenta e dois 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.: 812599 Nr: 19091-19.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCC, EFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALVES RODRIGUES - 

OAB:826

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

devidamente INTIMADA à parte executado, 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.: 940991 Nr: 55132-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

597,76 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta 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$ 184,33(cento e 

oitenta e quatro reais e trinta 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 5 de 643



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.: 1090647 Nr: 6397-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CAMPOS SOARES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

572,57 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete 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$ 159,14(cento e 

cinquenta e nove reais e quatorze 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.: 1120464 Nr: 18994-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY REINEKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

devidamente INTIMADA à parte apelante/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.: 775721 Nr: 28983-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WÁLIDA DE OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO LPC ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove 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$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173475 Nr: 41497-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC DA COSTA FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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.: 1082903 Nr: 2877-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN FERREIRA PAIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1153155 Nr: 33137-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCARISTON RESENDE DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 13369-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO, ALINNE GAIÃO 

DE SOUZA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO 

BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, PAULO GUANABARA DE ARAUJO - 

OAB:10167, PAULO GUANABARA LEAL DE ARAUJO - OAB:10167, 

RENATO GUANABA LEAL DE ARAUJO - OAB:13057, RENATO 

GUANABARA LEAL DE DE ARAUJO - OAB:13057/DF., RICARDO VIDAL - 

OAB:2679, VICENTE LEAL DE ARAUJO - OAB:22592, VICENTE LEAL DE 

ARAÚJO - OAB:22592/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

francisco de assis - OAB:3108/MT, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requerida, para que 

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

processuais no importe de R$ 405,88 (quatrocentos e cinco reais e oitenta 

e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., sendo 

que para a parte requerente o valor de R$ 202,94 (duzentos e dois reais e 

noventa e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas. E para a 

parte requerida o valor de R$202,94 (duzentos e dois reais e noventa e 

quatro centavos), para recolhimento da guia de custas, Fica cientificado 

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

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

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

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865369 Nr: 5897-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMIRO LUIZ DE AMORIM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico que conforme solicitado em fls 240 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866893 Nr: 7095-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que conforme solicitado em fls 206 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769572 Nr: 22546-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

573,02 (quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 159,59(cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173350 Nr: 41432-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NEVES 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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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.: 318068 Nr: 17413-34.2011.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE FRANCO 

MORAES - OAB:19816/o, JOÃO VIRGOLINO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO - OAB:3112, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK SILVA 

INÊZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A, Isabelly Furtunato - OAB:21705/B

 Em cumprimento ao despacho de fls. 204, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756602 Nr: 8725-52.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAL, CRISTIANE DE SOUZA AMARAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CARLOS CAPURA DE 

ARAÚJO - OAB:296.255/SP, LUIZ FELLIPE PRETO - OAB:51793/PR, 

MARCOS ALBERTO SANT'ANNA BITELLI - OAB:87.292/SP

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

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

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

510,06 (quinhentos e dez reais e seis centavos), a que foi condenado nos 

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

R$255,03(duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 255,03(duzentos e cinquenta e cinco 

reais e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011748 Nr: 28324-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE CLEMENTINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO FILHO, LOTUFO ENGENHARIA E 

CONTRUÇÕES LTDA

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

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

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

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

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

1.283,28 (um mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), 

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

forma separada, sendo R$641,64(seiscentos e quarenta e um reais e 

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

641,64(seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro 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.: 1145453 Nr: 29838-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE ABREU

 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:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827703 Nr: 33564-10.2013.811.0041

 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: VALMIRO NEREU MACHADO, AMAZOTERRA 

TERRAPLANAGENS, TRANSPOR. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, JOAO OTAVIO P. MARQUES - OAB:9.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 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$ 

54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$34.605,14(trinta e quatro mil e 

seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 20.000,00(vinte mil reais), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824996 Nr: 31027-41.2013.811.0041
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 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO ALVES MARSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNELSON TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770434 Nr: 23454-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA PEREIRA DE SOUZA, ESPOLIO ZEIGERSON 

PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A, THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - 

OAB:20797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

598,89 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove 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$ 185,46(cento e 

oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370377 Nr: 6943-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL EDUARDO P. STEFENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIN BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

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

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

800,45 (oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$387,02(trezentos 

e oitenta e sete reais e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371691 Nr: 8319-36.2009.811.0041

 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: DORVALINO PAES DE BARROS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 

635,68 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito 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$222,25(duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114003 Nr: 16328-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 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.: 1099036 Nr: 10219-10.2016.811.0041

 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: ANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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.: 346732 Nr: 17303-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SEROR CUIABANO, DULCE TEIXEIRA SEROR

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

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

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

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 1012630 Nr: 28634-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLEVERSON DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139200 Nr: 27093-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

OAB:12.903/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736578 Nr: 33014-83.2011.811.0041

 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: MARIA NICÁCIO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

960,82 (novecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$480,41(quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$480,41(quatrocentos 

e oitenta 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.: 745043 Nr: 42153-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP, NPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT, FLAVIO MULLER - OAB:4841-B/MT, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - OAB:11293, 

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746

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

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

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

1.866,98 (um mil e oitocentos e seiscentos e sessenta e seis reais e 

noventa e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$933,49(noventos e 

trinta e três reais e quarenta e nove centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 933,49(noventos e trinta e três reais e quarenta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376844 Nr: 12928-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005

 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$ 

16.528,43 (dezesseis mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$8.409,05 (oito mil e 

quatrocentos e nove reais e cinco centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$8.089,88(oito mil e oitenta e nove reais e oitenta e oito 

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.: 715446 Nr: 9456-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12566/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$ 

658,17 (seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete 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$ 244,74(duzentos e 

quarenta e quatro reais e setenta e quatro 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.: 1160459 Nr: 36127-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDSA, LUCILENE REGINA PINTO DE SOUZA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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.: 754463 Nr: 6445-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA FURQUIM FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

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

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

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

1.069,40 (um mil e sessenta e nove reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$534,70(quinhentos e trinta e quatro reais e setenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 534,70(quinhentos e 

trinta e quatro reais e setenta 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.: 771590 Nr: 24668-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA DI PIETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE CARVALHO FONSECA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Gley da Silva - 

OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/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$ 

643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte 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$ 229,77(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033652 Nr: 38429-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLAN LEITE DE FRANÇA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871

 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.: 810701 Nr: 17196-23.2013.811.0041

 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: ROBSON BUENO

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-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$ 

656,60 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 243,17(duzentos e 

quarenta e três reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981751 Nr: 14895-35.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE MAGNANI BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT

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

OAB:4.411/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295692 Nr: 11971-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839097 Nr: 43630-49.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPES, MOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WES, GTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. 

ALMEIDA - OAB:4166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877689 Nr: 15242-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 

15.661

 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$ 

821,33 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 407,90(quatrocentos 

e sete reais e noventa 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.: 953064 Nr: 1529-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON SANTOS QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140774 Nr: 27733-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONÃ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726500 Nr: 22310-11.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14.520/MT, MARCIO DOS SANTOS - OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

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

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

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

508,42 (quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$254,21(duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e 

um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 254,21(duzentos 

e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943044 Nr: 56352-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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 
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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.: 1010253 Nr: 27685-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA HORTIZ NUNES, MAYCON HORTIZ NUNES

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

GERAIS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772815 Nr: 25933-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO FERREIRA CARMIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 1094181 Nr: 8027-07.2016.811.0041

 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: ADEMILSON DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788436 Nr: 42407-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S.A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376

 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$ 

746,09 (setecentos e quarenta e seis reais e nove 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$ 332,66(trezentos e 

trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014141 Nr: 29371-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE EDOVIRGES SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12.208-A

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

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

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

601,12 (seiscentos e um reais e doze 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$ 187,69(cento e oitenta e sete reais e 

sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161017 Nr: 36354-59.2016.811.0041

 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: BRUNO OLIVEIRA CASTRO, ELIEL DE FREITAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

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

OAB:9.237/MT, DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA - OAB:14.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984621 Nr: 16116-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAMIAO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

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

MENDES - OAB:8361/MT, DORALICE FRANCISCA GARCIA. - 

OAB:7.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO - OAB:21282/O, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088304 Nr: 5365-70.2016.811.0041

 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: FABÍOLA BRITO DE FREITAS, HERNANDES SOARES 

DOS SANTOS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ESCOBAR - OAB:19.364, 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.552, ELIZ MARIA 

ARANTES DA SILVA BORGES - OAB:19.967, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS - OAB:18763-A, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714, 

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - OAB:20.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - OAB:9634, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781874 Nr: 35493-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR, EDSON BATISTA DA 

CONCEIÇÃO, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1206741 Nr: 7248-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, REGINALDO MARIANO 

DA SILVA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097/MT

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

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

OAB:12129-A

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138650 Nr: 6694-16.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONEL PIO DA SILVA, ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES, MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS, FRANCISCO JOSÉ 

ANTUNES DE SOUZA, PATRÍCIA SAMPAIO PANTALEÃO DE SOUZA, 

JÚLIO DAMÁSIO DA PIEDADE, HEBER PINTO DA SILVA, NAURO HUDSON 

MONTEIRO, DEJAIR VIEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SIGARINI LOPES, JURANDIR VIEIRA JUNIOR, LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA, 

LUCIA APARECIDA FERREIRA XAVIER, JORGE IDILSON SOUZA, MARCO 

ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO GHEDINI, 

MARCOS TADEU GUIMARÃES, LINCOLN ROGÉRIO DE CAMPOS LOPES, 
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NAIR MILANI, MARCOS FERNANDO DE LIMA, MARIA DA GLÓRIA DE 

SOUZA SANTANA, LEONILDE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE 

CASTRO, GRAZIELA LOPES BERNARDES, ÁUREO DE CASTILHO 

GONÇALVES, MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO, LUIZ FERNANDO 

GONÇALVES ORÇATI, LIDIA ROSA DE OLIVEIRA, ANTÔNIA MARIA DE 

LIMA, FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO, MARIA IRENE DA SILVA 

BARROS, SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO, RICARDO DE RONDA 

HADDAD GARCIA, GRACILMA BÍLIO DE AGUIAR, MARCOS ANTONIO 

VENÂNCIO ROCHA, ROSILENE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA, 

MAURÍCIO DA SILVA, GLADSON JORGE CHEIN, MÁRCIO JOSÉ DA COSTA 

TEIXEIRA, BERNADETE MAIA BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA DO 

LIVRAMENTO CRUZ, ELIANA DA COSTA, LUIZ CARLOS MONGE, CLARICE 

SILVA SANTOS, RALPH TAMPERRAMPO ROSA, CILBENE MOURA PINTO 

LEMES, MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA STELLA, FELIPE WALLACE 

DUNCAN, LÚCIA HELENA DA SILVA GUIMARÃES, LUIZ CARLOS DE 

ARAUJO JUNIOR, ROSÂNGELA BENITO DE ARAÚJO, MARIANE 

BERNARDINELLI, VALDIR CORREA, LINDALVA DE OLIVEIRA CORREA, 

LUIZ ANTONIO DA MOTTA RIBEIRO, SOLANGE DE PAIVA, VALMIR VIEIRA 

DA SILVA, MARIA HELENA DIAS BATISTA, VAGNER DA SILVA 

CARNEIRO, LUCILENE ALEIXO TEIXEIRA, MARIA FEITOSA, PATRÍCIA 

BARBIERI, FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCELO PEREIRA 

FUGOLIN, TANIA REGINA S. NASCIMENTO, FABIANO OLIVEIRA 

NASCIMENTO, MARCOS EMÍDIO, LUCIANE CRISTINA BENTO EMÍDIO, FÁBIO 

HENRIQUE STEFFENS, LUIS CARLOS FERREIRA BERNARDES, ADONIAS 

MENDES MARTINS, FRANCISCO RICARDO BOTTER, MIRIAM CRISTINA 

MORAES ESSI BOTTER, JOSÉ ALMEIDA DA CRUZ, JOSÉ ADOLFO DO 

CARMO BEZERRA PINTO, ADALTO SILVA GUIMARÃES, SALOMÉ 

BEATRIZ GARCIA GUIMARÃES (ESPOSA), RUTHE ESTER RODRIGUES DA 

SILVA, MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO ARAÚJO, JOSÉ RODRIGUES 

CHINA, LIANE KARST CAMINHA, ELDES SANTANA DA SILVA LEMES, 

ADILEA BENEDITA DE LAMONICA, ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES, 

GIANY GEORGE GHATTAS, ARTHUR CORREA MILITÃO, CARLOS 

ALBERTO VERAS DA SILVA, CARLOS DE OLIVEIRA, WALTUIR PEAGUDA 

FILHO, CELSON CÉLIO DE AMORIM, JOSINA MELO RODRIGUES, JULIO 

CESAR GOMES BEZERRA, LEONARDO FURLAN, LIANE NEZZI, LUIZ 

SERGIO ORMONDES, MARCOS LUCIANO ARGES, LUIZ BATISTA JORGE, 

EDSON COSMA MARTINS, MARLENE FIGUEIREDO ROCHA MARTINS, 

ELEUZA MARISTELA MEDEIROS, PAULO HENRIQUE MEDEIROS, LUIZ 

AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, LUIZ FÁBIO NOGUEIRA LEMOS, 

ADRIANA CORRÊA DE OLIVEIRA LEMOS, LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON, MARCUS GALÉRIUS AQUINO, ADILSON TEIXEIRA DE BESSA, 

ALAIR MIQUILINA DA COSTA, CHRISTÓVÃO JAKSON DE PAULA, 

DURVAL DE ALMEIDA FILHO, JUREMA POMPEO DE CAMPOS, LUCÍDIO 

ROQUE DA COSTA, MARCELO GALDINO PEREIRA, MARCOS NOVAES 

SANTOS, MARCOS PAULO MORAIS, ANTONIA ROSA MORAIS, MARIA 

CHAVES DE MEDEIROS, VADIR MARIA SOUZA PINHEIRO, JOSÉ DE 

ALENCAR SILVA, JOSELIA SOARES DE CARVALHO, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS PIEDADE, TADEU DA CRUZ PIEDADE, LUIS VICENTE 

GALIANI, MARCELO MALAQUIAS DE OLIVEIRA, MARCELO MALAQUIAS 

DE OLIVEIRA, MÁRCIO MARQUES VINHAL, MARCOS FERNANDO 

RODRIGUES, GISELE MARTINS DA SILVA, MARINA MARTA DE ALMEIDA, 

ELIZANGELA CAVALCANTE DE ABREU, MARCOS TADEU NUNES 

RONDON, MARIA ALVES DA SILVA PANTOJA, ANTONIO RIBEIRO 

PANTOJA, MOACYR DE ARAÚJO, REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA, 

RENILDES OLIVEIRA LUCIARDO, RONEI NOGUEIRA FERRAZ, SIRLEY 

ANTUNES DOS SANTOS, VANIA APARECIDA RAMOS, VOLNEI 

JUNQUEIRA LOPES, WELINTON MARQUES DO NASCIMENTO, WILSON 

LUCAS MACHADO, ADELSON FERREIRA DAS NEVES, ADILSON 

KRAIESKI, AGUINALDO GARRIDO, GERALDO SOUZA SERPA, EDNA 

CRISTINA CANUTO, EDNEIA RITA DE ALMEIDA, EDSON HAROLD WEGNER, 

SEBASTIÃO BRANDÃO DO NASCIMENTO, ELIANE DE FÁTIMA 

FAVARETTO, ELIANE MARIA CAVALCANTI RODRIGUES, ELIANE NUNES 

DE ALMEIDA, ELISÂNGELA SANTOS, ELVES ANDRÉ VICENTE 

ANTENOGENES APOITIA, ENALDO DIAS DE MOURA, EMILDA DE 

CAMARGO ROMERO, EMERSON FERREIRA MOREIRA, FRANCELUCIA 

APARECIDA DANTAS DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, 

FRANCISCO SALES LEANDRO, GIANI SOARES RAMOS BOTELHO, 

GIOVANA APARECIDA GUIMARAES, JOSE BELIZARIO DA SILVA, JOSE 

FERNANDES SOARES, JOSE LUIZ CASTRO RANGEL, JOSE MILTON 

RODRIGUES DE ALCÂNTARA, JOSE VIEIRA FILHO, JOSELITO 

CAVALCANTE DE LIMA, JOSUE CARLOS DOS SANTOS, JOVALINA DE 

MORAES, JULIANO DE FIGUEIREDO MACIEL COSTA, JULINEI ROSA DE 

AMORIM, JUSTINO RODRIGUES DA SILVA, KARLA CRISTINA GOMES 

METELO, LARISSA MACIEL DE ARRUDA, LEILA DE ARRUDA CAMPOS 

ALMEIDA, LICINIO JOSE DOS SANTOS NETO, LUCIANA DA SILVA 

DUARTE, LUCIANA DE ALMEIDA GODOI, LUIS CARLOS AVANSI 

TONELLO, LUIS GERALDO GOMES DA SILVA, LUIZ ANTONIO MENDES 

PEREIRA, LUIZ LAGE, LURDES ZÉLIA DE LIMA, MADSON AMORIM DE 

BARROS, MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA, MARCIO DE 

MORAES ALPIRE, MARCIO LARA PINTO TOLEDO, MARCOS ANTONIO 

PICHIRILLI, JOÃO LUIS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA NORDI, MARIA 

JOSE URBANO, MAGNÓLIA GODINHO DE MORAES, MARCO ANTONIO 

ALVES, NEUZA GOMES DE OLIVEIRA, DANIELA RODRIGUES DE LIMA, 

JOÃO MILTON COULTER, RONALD HUGLLER, RUBENS TEODORA DOS 

SANTOS, SANDRA DE SOUZA, SILVANA APARECIDA DA SILVA, 

VANDERLEI SOARES FERNANDES, VITOR PEREIRA M. PRIMO, CLEIDE 

MARIA DA SILVA, LUCIANO FREIRE VIANA, NOILSON BENEDITO DA 

SILVA, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS, ROSANA DE FIGUEIREDO 

BRITO, CRISTIANE PERES DE BARROS, SULAMIL VITÓRIA DOS SANTOS, 

TUT TRANSPORTES LTDA, LUIZ ANTONIO RODRIGUES DO CARMO, JOSÉ 

ANTUNES DA SILVA JUNIOR, MARIA LUCINETE AMORIM, MÁRCIA REGINA 

BASTOS SILVA, MARIO HASHIMOTO, MARIA AUXILIADORA NUNES, 

LUCINEI PEDROSA DA SILVA, JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO GOMES, 

MARGARETE DA CONCEIÇÃO RÁDI, LEAMARA TERESEINHA SANTI 

SAGIN, FRED HAMILTON CAMILO, LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA, 

KÁTIA HADDAD GARCIA DE OLIVEIRA, MARIA BARBOSA LIMA CHINA, 

MARIELI RAMOS DE BARROS SILVA, MACILVA MARIA DOS SANTOS 

LIMA, ADRIANO AMBROSIO PEREIRA, TELMA BASILIO DE OLIVEIRA 

AMBROSIO PEREIRA, ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS, ANA MARIA 

CAPISTRANO DIAS, ARLETE RONDON DE ALMEIDA, AUGUSTO CESAR 

DOS REIS AMARAL, BENEDITO ANTONIO DE SOUZA, BENEDITO JUAREZ 

DA SILVA, BENEDITA YARA SILVA DE JESUS, TELMA VERAS DA SILVA, 

MARIA BARBOSA TORRES OLIVEIRA, CARLOS MIGUEL GARCIA 

AGREDA, CARMEN LUCIA HADDAD GARCIA, CAROLINA DE FATIMA 

BONIFACIO GARCIA AGREDA, ROLANDO GARCIA AGREDA, CELINA 

DULCE GONÇALVES, MARISELMA LOPES LOPES FONSECA DE AMORIM, 

CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO, CREUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA, DECIO 

PAIO, DENISE TEREZA LIMA BARBOSA, DENISE CECILIA NOGUEIRA 

FERREIRA, CLODOALDO JOSE FERREIRA, DEYSE BENEDITA ESPIRITO 

SANTO SIQUEIRA, DIVINO JOSE DE OLIVEIRA, EDESIO PIRES DE ARRUDA, 

EDSON LUIZ MARIANO, TALITA DOMINGUES LEITE MARIANO, ELEIA 

ZILPA DE FIGUEIREDO, ELIEZER GRACIANO PEREIRA, ELISABETH SILVA 

GARCIA, ANTONIO CARLOS GARCIA, ELONIL FELIX SILVA, PAULA 

DANIELLY DE LARA PINTO SILVA, ELVIO RODRIGUES ROMERO, EVALDO 

DE ALBUQUERQUE NUNES, FABIO ASSIS DE CAMPOS, ADRIANA MANI 

OLIVEIRA STEFFENS, FABIO ROBERTO AMATO, ANDREIA ANTUNES 

RODRIGUES BARBOSA, FLAVIO MARTINS FINI, VERA LUCIA ANJOLINO, 

FRANCISCO ROBERTO DIAS NETO, GASPAR JOSE GOLDSCHIMIDT, 

GERALDO GARCIA ANTERO DA SILVA, GETULIO JOSE DE ARRUDA, 

NATALIA FERREIRA DE ARRUDA, GILMAR ANTONIO LISBOA, GLORIA 

MARCIA DA COSTA MARQUES, HEWERTON DA SILVEIRA VARGAS, 

IDELSON MELO DA SILVA, INGRID ZATTAR RIBEIRO CATELAN, LUCIANO 

GLEDSON MONTEIRO CATELAN, ISLER SILVEIRA LEITE, VERA LUCIA 

MARQUES LEITE, IVONE RIOS LIMA, IZAIR LEITE ARRUDA, JAQUELINE 

APARECIDA DO AMARAL, JOÃO BATISTA DE MATOS, JOAQUIM 

EDUARDO BUENO, JOILSON BEZERRA DA SILVA, LYS CRISTIANE DE 

ARAUJO, JOSÉ FRANCISCO DE SÁ, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, JOVANE 

GONÇALO XAVIER DE CAMPOS, ANA PAULA REIS BEZERRA, LAURO 

GOMES DEm cumprimento ao despacho de fls. 23049, certifico que o 

débito relativo as custas judiciais deverão ser habilitados no processo de 

falência da empresa em destaque e considerados como créditos 

extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: {7}

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: {8}

 {9}

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082487 Nr: 2706-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

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

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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$ 

916,06 (novecentos e dezesseis reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$458,03(quatrocentos e cinquenta e oito reais e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 458,03(quatrocentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426610 Nr: 9353-12.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU ADRIANO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove 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$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))
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JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

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

1. A fim de viabilizar o cumprimento do item 7 da decisão de id. 15119216, 

as recuperandas deverão, em 05 dias, comprovar a origem dos valores 

depositados na conta vinculada a este feito, colacionando a 

documentação que entender pertinente. 2. Intimem-se as embargadas 

(recuperandas) para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre 

aclaratórios de id. 15188321. 3. Quanto aos pleitos formulados pelas 

recuperandas na petição de id. 15380992: a. Defiro o pedido de expedição 

de novos ofícios às Prefeituras de Mauriti/CE, Paraú/RN e Lagoa dos 

Velhos/RN, devendo constar nos referidos expedientes o nome e o 

número do CNPJ de todas as empresas que compõe o polo ativo da 

presente demanda. b. Deverão as recuperandas, em 05 dias, apresentar 

certidão atualizada de inteiro teor e ônus da matrícula n. 106.231, 

consoante requerido pela administradora judicial na manifestação de id. 

15653645. c. No tocante a liberação dos valores amortizados pelos 

Bancos Santander (Brasil) S/A e Bradesco S/A, entendo por bem melhor 

instruir o processo para análise das alegações, de modo que determino 

que as recuperandas juntem aos autos cópia dos contratos firmados com 

as instituições financeiras, também em 05 dias. Após, intime-se a 

administradora judicial para, em 48 horas, pronunciar-se acerca da 

documentação acostada. 4. Diante da tempestividade das objeções de ids. 

14168929, 14446510 e 14620770 (certidão de id. 15202988), intime-se a 

administradora judicial para, em 05 dias, indicar a data, o horário e o local 

para a realização da assembleia-geral de credores. Com as informações 

nos autos, expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos 

credores e terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, 

disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência 

de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da 

LRF. Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para providenciarem a 

publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de 

grande circulação, comprovando sua publicação nos autos, com 

antecedência mínima de 15 dias, conforme dispõe o art. 36, caput, da LRF. 

5. Indefiro o pedido de habilitação formulado pela Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso (id. 15423706), haja vista que os créditos de natureza 

tributária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos 

dos arts. 6º, § 7º, da LRF, 187 do CTN e 29 da Lei n. 6.830/1980. 6. 

Oficie-se à 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em resposta ao expediente de 

id. 15475931, solicitando cópia da decisão 9dab036, bem como 

esclarecimentos quanto à origem do valor transferido e se há óbice à 

liberação do montante em favor das recuperandas. 7. Intimem-se as 

recuperandas para, em 05 dias, manifestarem-se acerca do petitório de id. 

15653645, oportunidade em que deverão colacionar aos autos a 

documentação requerida pela administradora judicial. Especificamente 

quanto aos honorários da auxiliar do juízo, as recuperandas deverão 

comprovar a quitação das parcelas referente aos meses de março/2018 a 

setembro/2018, sob pena de bloqueio dos numerários via sistema 

Bacenjud. 8. Cientifique-se as recuperandas e a administradora judicial 

acerca dos documentos de id. 15423706 e 15546868. 9. Indefiro os 

pedidos de ids. 15125330 (Waldemar Miranda); 15125536 (Kaio Augusto 

Alves Nascimento); 15125753 (Leandro Batista da Silva); 15118806 

(Edmundo Ferreira da Rocha); 15591324 (Wagnaldo Souza Farias), 

cabendo a cada qual promover o pedido por meio de incidente a ser 

distribuído por dependência ao processo recuperacional, nos termos do 

parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da 

LRF. 10. Defiro os pedidos de ids. 15172831, 15200648, 15202572, 

devendo a Secretaria anotar o necessário. Após, conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1335083 Nr: 16725-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 18 de 643



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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

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

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

 Visto.

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

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 16.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296869 Nr: 7461-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT

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

OAB:9229MT

 Visto.

Em que pese a parte autora tenha juntado o substabelecimento de fl. 28, 

não consta nos autos o instrumento procuratório dando poderes ao 

advogado Leandro Pereira De Moura para atuar junto ao presente feito.

Assim, intime-se a parte autora para regularizar sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318405 Nr: 12768-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS LAURO REUS, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

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

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 16.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318402 Nr: 12767-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO BATISTA DE SOUZA, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT

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

OAB:9229

 Visto.

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

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 29.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1091432 Nr: 6778-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

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

MENDES - OAB:8361/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A 

RELAÇÃO DE CREDORES constante nos autos do processo de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRÁFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA EPP 

(CÓDIGO 880905), aduzindo, em síntese, que o valor atualizado do seu 

crédito até a data do deferimento da recuperação judicial, perfaz a 

importância de R$ 165.348,64.

A recuperanda requer a extinção da presente impugnação, diante do 

descumprimento do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005 (fls. 14/21).

No mesmo sentido, é a manifestação da administradora Judicial (fls. 

26/34).

Parecer do Ministério Público (fls. 121/122).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a questão versa sobre divergência no valor 

arrolado pela recuperanda e confirmado pela Administradora Judicial em 

sua relação de credores (art. 7º, § 2º).

Segundo as alegações da devedora, não deve ser feita retificação 

alguma, haja vista que a inconsistência encontrada pela impugnante 

decorre do fato de que esta atualizou o seu crédito em data posterior ao 

pedido de recuperação judicial.

Assim, assiste razão as recuperandas e ao administrador judicial, eis que 

a o valor devido a parte impugnante já encontra-se devidamente arrolado 

(R$ 160.502,68).

 Pelo exposto, deixo de acolher o pedido formulado para que seja 

retificado o valor do crédito da impugnante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

devendo ser mantido o valor arrolado na relação de credores pelo 

administrador judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304200 Nr: 9469-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO JUNIOR DE JESUS ARAÚJO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, RODRIGO REIS COLOMBO - OAB:12868/MT

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

 Visto.

AUGUSTO JUNIOR DE JESUS ARAÚJO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 10.075,11, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/130).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 67/69).

Parecer do Ministério Público (fls. 70/71).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 
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documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 10.075,11, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000808-41.2014.5.23.0004.

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

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

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de AUGUSTO JUNIOR DE JESUS ARAÚJO, no quadro 

de credores da falida, no valor de R$ 10.075,11, classificado como 

extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299585 Nr: 8358-18.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA.

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

MIRANDA - OAB:9.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Garcia - OAB:

 Visto.

Como mencionado anteriormente cuida-se de incidente formado em 

cumprimento à decisão proferida nos autos da falência de Inper 

Investimentos e Participações Ltda (Cód. 73531), com o objetivo de 

analisar pedido formulado pelo antigo síndico para pagamento de seus 

honorários, referente ao período de junho/2016 a maio/2017.

Em cumprimento à determinação Judicial foram apresentados extratos da 

conta corrente aberta em nome da massa falida junto à Caixa Econômica 

Federal (fls. 18/20).

O Ministério Público manifestou tão somente no sentido de que “no 

presente momento não há interesse ministerial sobre a questão suscitada” 

(sic fl. 109 –vs).

Contudo, em se tratando de pagamento de remuneração do antigo síndico 

que, de toda a sorte, implica em ônus à massa falida, entendo necessária 

a manifestação da Síndica atual, com o fim de conferir a regularidade da 

manifestação e dos documentos juntados.

Assim intime-se a Síndica atual para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifeste-se sobre o pedido e documentos anexados ao presente 

incidente.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

 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: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

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

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Visto..Com efeito não há que se falar em descumprimento do disposto no 

art. 36, da Lei 11.101/05, razão pela qual devolvo os autos em Cartório 

para que se aguarde a juntada da ata da Assembleia Geral de Credores 

em 2ª Convocação a ser realizada na data designada por este 

Juízo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299213 Nr: 8236-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

Ante a juntada dos documentos de fls. 99/116, pelo habilitante, INTIME-SE 

A SÍNDICA no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Com a manifestação da síndica, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1323625 Nr: 14211-08.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PALHANO, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO CITIBANK 

S.A., JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR 

LERMEN, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, RADIO FM 

MORENA LTDA, SAYBOLT CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, BIC BANCO S/A, BANCO 

INDUSVAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL, L. L. L. 

TRANSPORTES LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, REAL CAÇAMBA LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S. A, SPERAFICO DA AMAZONIA S/A, ALGODOEIRA 

FIBRA COTTON LTDA, Cummins Vendas e Serviços de Motores e 

Geradores LTDA, DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E 

APARELHOS LTDA - ME, ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937/O, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165202, ANDRÉ ROBERTO 

MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, ANGÉLICA DEWES - OAB:OAB/RS 72.644, 
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ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ARINE COSTA 

AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO MARTINS - 

OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - 

OAB:107.950/SP, Danilo Romera Luqueze - OAB:OAB/ SP 305.294, 

DÁRCIO VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO J. B. MATWIJKOW - 

OAB:337406/SP, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915, ENIO BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, Evandre Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:13.431-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B, EVANDRO SANTOS DA 

SILVA - OAB:5726-B/MT, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, FADI 

HASSAN FAYAD KHODR - OAB:OAB/SP 344.210, FLAVIA AGAPITO 

CAMPOS - OAB:167.249/RJ, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 SP, 

GISELLE TONINI - OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752/RS, Hélio Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, 

HENRIQUE RUSCHEL - OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOSE VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - 

MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA 

E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - 

OAB:OAB/RS 55.788, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCIO 

KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - 

OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, 

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861, MARINA 

LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT RUGGIERO - OAB:OAB/SP 

207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - OAB:OAB/RS 86.789, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MIRELLA GUEDES CAMPELA - 

OAB:OAB/SP 203.715, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS 

- OAB:9.845/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683, 

PABLO CESAR NUNES BORGO GUIMARÃES - OAB:160.721/RJ, PAULO 

WAGNER PEREIRA - OAB:OAB/SP 83.330, RAFAEL BRIZOLA MARQUES 

- OAB:OAB/MT 76.787, RAFAEL LARA MARTINS - OAB:OAB/GO 

22.331, RALPH MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA 

DA CUNHA - OAB:11989, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSANA 

DE SEABRA - OAB:98996/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, 

SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - OAB:133794, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - 

OAB:10.685/MT, STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO - 

OAB:388992, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, THIAGO 

BARBOSA AZAMBUJA - OAB:OAB/RS 63410, TIAGO SCHREINER 

GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Impulsiono o presente feito, intimo as fálidas na pessoa de seu advogado 

Vagner Soares Sulas OAB/MT 8.455, bem como os credores e 

interessados para ciência da existência deste incidente processual, bem 

como manifestar a respeito da prestação de contas apresentada pelo 

administrador judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152581 Nr: 32858-22.2016.811.0041

 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: EDINHO MARCELINO PEREIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191459 Nr: 1868-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE LIMA, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232590 Nr: 15737-44.2017.811.0041

 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: VANUSA NASCIMENTO DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, JACOB SOARES DE OLIVEIRA - OAB:MT 21.220, LUZIA 

EUROSINA DA CONCEIÇÃO LIMA SOARES - OAB:MT 19173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

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

no prazo de cinco(05)dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315808 Nr: 12154-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRO BUENO DOS SANTOS NETO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1072167 Nr: 56283-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o não cadastramento do 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 21 de 643



intimo o Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no 

prazo de 05(cinco)dias, conforme decisão de fl.80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270398 Nr: 27778-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GONÇALVES DE ARAÚJO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318786 Nr: 12867-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUE DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 978940 Nr: 13533-95.2015.811.0041

 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: NORCENIO FERREIRA DA SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6.454

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

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

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

 Impulsiono o feito, intimo a recuperanda e ao administrador judicial para, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1327401 Nr: 15033-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA, WALTON GUIMARÃES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:19198, ROSANA DA SILVA FREITAS AYRES - OAB:20838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1250234 Nr: 21197-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES, VALDIR ELMO COSTANESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SOBRAL DA 

SILVA - OAB:23319/O, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

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

OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Pelo exposto, julgo procedentes os presentes embargos de terceiro, 

determinando a baixa da restrição imposta na matrícula do imóvel em 

questão, registrado sob o nº 13.390, no Cartório do 5º Ofício da Comarca 

de Cuiabá, decorrente da arrecadação ocorrida nos autos da falência nº 

27450-07.2003.811.0041 (cód. 131740), extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Diante disso, 

oficie-se à respectiva Serventia, a fim de que promova a baixa da 

indisponibilidade averbada às margens da matrícula do imóvel objeto 

destes autos, consignando, que as despesas para regularização da 

transferência de propriedade do bem serão arcadas pelo 

embargante.Traslade-se cópia desta sentença aos autos da ação de 

falência da requerida (cód. 131740).Custas pelo autor, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça (fl. 104), nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Sem honorários, nos 

termos da fundamentação supra.Ciência ao Ministério Público.Transitada 

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

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1043164 Nr: 43077-31.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

ADMINISTRADORA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A, MASSA FALIDA DE GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A E OUTRAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, JACKSON F COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, LEANDRO 

AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - OAB:OAB/SP 174.894, THIAGO 

VINICIUS CAPELLA GIANNATTASSIO - OAB:313.000/SP, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 Impulsiono o presente feito, intimo as falidas na pessoa do seu advogado 

Vagner Soares Sulas OAB/MT 8.455, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido inicial, requerendo o que entender 

pertinente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))
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AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))
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LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

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

1. A fim de viabilizar o cumprimento do item 7 da decisão de id. 15119216, 

as recuperandas deverão, em 05 dias, comprovar a origem dos valores 

depositados na conta vinculada a este feito, colacionando a 

documentação que entender pertinente. 2. Intimem-se as embargadas 

(recuperandas) para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre 

aclaratórios de id. 15188321. 3. Quanto aos pleitos formulados pelas 

recuperandas na petição de id. 15380992: a. Defiro o pedido de expedição 

de novos ofícios às Prefeituras de Mauriti/CE, Paraú/RN e Lagoa dos 

Velhos/RN, devendo constar nos referidos expedientes o nome e o 

número do CNPJ de todas as empresas que compõe o polo ativo da 

presente demanda. b. Deverão as recuperandas, em 05 dias, apresentar 

certidão atualizada de inteiro teor e ônus da matrícula n. 106.231, 

consoante requerido pela administradora judicial na manifestação de id. 

15653645. c. No tocante a liberação dos valores amortizados pelos 

Bancos Santander (Brasil) S/A e Bradesco S/A, entendo por bem melhor 

instruir o processo para análise das alegações, de modo que determino 

que as recuperandas juntem aos autos cópia dos contratos firmados com 

as instituições financeiras, também em 05 dias. Após, intime-se a 

administradora judicial para, em 48 horas, pronunciar-se acerca da 

documentação acostada. 4. Diante da tempestividade das objeções de ids. 

14168929, 14446510 e 14620770 (certidão de id. 15202988), intime-se a 

administradora judicial para, em 05 dias, indicar a data, o horário e o local 

para a realização da assembleia-geral de credores. Com as informações 

nos autos, expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos 

credores e terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, 

disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência 

de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da 

LRF. Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para providenciarem a 

publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de 

grande circulação, comprovando sua publicação nos autos, com 

antecedência mínima de 15 dias, conforme dispõe o art. 36, caput, da LRF. 

5. Indefiro o pedido de habilitação formulado pela Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso (id. 15423706), haja vista que os créditos de natureza 

tributária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos 

dos arts. 6º, § 7º, da LRF, 187 do CTN e 29 da Lei n. 6.830/1980. 6. 

Oficie-se à 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em resposta ao expediente de 

id. 15475931, solicitando cópia da decisão 9dab036, bem como 

esclarecimentos quanto à origem do valor transferido e se há óbice à 

liberação do montante em favor das recuperandas. 7. Intimem-se as 

recuperandas para, em 05 dias, manifestarem-se acerca do petitório de id. 

15653645, oportunidade em que deverão colacionar aos autos a 

documentação requerida pela administradora judicial. Especificamente 

quanto aos honorários da auxiliar do juízo, as recuperandas deverão 

comprovar a quitação das parcelas referente aos meses de março/2018 a 

setembro/2018, sob pena de bloqueio dos numerários via sistema 

Bacenjud. 8. Cientifique-se as recuperandas e a administradora judicial 

acerca dos documentos de id. 15423706 e 15546868. 9. Indefiro os 

pedidos de ids. 15125330 (Waldemar Miranda); 15125536 (Kaio Augusto 

Alves Nascimento); 15125753 (Leandro Batista da Silva); 15118806 

(Edmundo Ferreira da Rocha); 15591324 (Wagnaldo Souza Farias), 

cabendo a cada qual promover o pedido por meio de incidente a ser 

distribuído por dependência ao processo recuperacional, nos termos do 

parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da 

LRF. 10. Defiro os pedidos de ids. 15172831, 15200648, 15202572, 

devendo a Secretaria anotar o necessário. Após, conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))
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CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

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

1. A fim de viabilizar o cumprimento do item 7 da decisão de id. 15119216, 

as recuperandas deverão, em 05 dias, comprovar a origem dos valores 

depositados na conta vinculada a este feito, colacionando a 

documentação que entender pertinente. 2. Intimem-se as embargadas 

(recuperandas) para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre 

aclaratórios de id. 15188321. 3. Quanto aos pleitos formulados pelas 

recuperandas na petição de id. 15380992: a. Defiro o pedido de expedição 

de novos ofícios às Prefeituras de Mauriti/CE, Paraú/RN e Lagoa dos 

Velhos/RN, devendo constar nos referidos expedientes o nome e o 

número do CNPJ de todas as empresas que compõe o polo ativo da 

presente demanda. b. Deverão as recuperandas, em 05 dias, apresentar 

certidão atualizada de inteiro teor e ônus da matrícula n. 106.231, 

consoante requerido pela administradora judicial na manifestação de id. 

15653645. c. No tocante a liberação dos valores amortizados pelos 

Bancos Santander (Brasil) S/A e Bradesco S/A, entendo por bem melhor 

instruir o processo para análise das alegações, de modo que determino 

que as recuperandas juntem aos autos cópia dos contratos firmados com 

as instituições financeiras, também em 05 dias. Após, intime-se a 

administradora judicial para, em 48 horas, pronunciar-se acerca da 

documentação acostada. 4. Diante da tempestividade das objeções de ids. 

14168929, 14446510 e 14620770 (certidão de id. 15202988), intime-se a 

administradora judicial para, em 05 dias, indicar a data, o horário e o local 

para a realização da assembleia-geral de credores. Com as informações 

nos autos, expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos 

credores e terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, 

disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência 

de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da 

LRF. Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para providenciarem a 

publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de 

grande circulação, comprovando sua publicação nos autos, com 

antecedência mínima de 15 dias, conforme dispõe o art. 36, caput, da LRF. 

5. Indefiro o pedido de habilitação formulado pela Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso (id. 15423706), haja vista que os créditos de natureza 

tributária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos 

dos arts. 6º, § 7º, da LRF, 187 do CTN e 29 da Lei n. 6.830/1980. 6. 

Oficie-se à 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em resposta ao expediente de 

id. 15475931, solicitando cópia da decisão 9dab036, bem como 

esclarecimentos quanto à origem do valor transferido e se há óbice à 

liberação do montante em favor das recuperandas. 7. Intimem-se as 

recuperandas para, em 05 dias, manifestarem-se acerca do petitório de id. 

15653645, oportunidade em que deverão colacionar aos autos a 

documentação requerida pela administradora judicial. Especificamente 

quanto aos honorários da auxiliar do juízo, as recuperandas deverão 

comprovar a quitação das parcelas referente aos meses de março/2018 a 

setembro/2018, sob pena de bloqueio dos numerários via sistema 

Bacenjud. 8. Cientifique-se as recuperandas e a administradora judicial 

acerca dos documentos de id. 15423706 e 15546868. 9. Indefiro os 

pedidos de ids. 15125330 (Waldemar Miranda); 15125536 (Kaio Augusto 

Alves Nascimento); 15125753 (Leandro Batista da Silva); 15118806 
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(Edmundo Ferreira da Rocha); 15591324 (Wagnaldo Souza Farias), 

cabendo a cada qual promover o pedido por meio de incidente a ser 

distribuído por dependência ao processo recuperacional, nos termos do 

parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da 

LRF. 10. Defiro os pedidos de ids. 15172831, 15200648, 15202572, 

devendo a Secretaria anotar o necessário. Após, conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038430-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT (AUTOR(A))

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

LEDA ANTUNES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pessoas incertas e desconhecidas (RÉU)

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 

ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE (RÉU)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (ADVOGADO(A))

GILMAR GOMES FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que impulsiono os 

presentes autos, para intimação da parte autora, para conhecimento dos 

termos do Ofício 2754/2018, oriundo da comarca de Aripuanã/MT, por 

intermédio do qual solicita, com urgência o pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça, que deverá ser efetuado e comprovado nos autos do 

Processo nº 743.30.2018.811.0088 - ID 73880, em trâmite na Vara Única 

da Comarca de Aripuanã/MT. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. AMANDA 

MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - 

VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805055 Nr: 11522-64.2013.811.0041

 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: NESTOR WALLAUER, TEUGENE SMAIOTTO 

WALLAUER, ODEGAR JUNG, LADY JUNG, ALBERTO FREESE, NILVI 

FREESE, ARLINDO KNOP, HEDY SNOP, SONIA JOST WALLAUER, 

CLAUDIO WALLAUER, CELSO WALLAUER, CLARISSE JOST WALLAUER, 

CLACIO WALLAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IVO LIEL, APARECIDA MARIA 

APONE, CAMILO SEMORESING, IVO MARKMOOOM, AURI MARKOON, 

EDMUNDO WENTZ, ERNESTRO GUILHERME KELLER FILHO, GERCINO 

BRAZ DA ROCHA, IEDA MARIA RIBEIRO FROIS, ISILDA BECKER, JULIO 

CALDEIRA FROIS, LIBORIO BRAU, LUCIO ANTONIO P. DE REZENDE, RUI P. 

DE REZENDE, MANOEL SILVESTRE DE SOUZA, OTAIR LUIZ FERREIRA, 

RENATO DE FREITAS, RUDI MARKMOONM SILVIO LAURO, ILMO WALDIR, 

EMMO MARKMOON, SILAS LUIZ DE SOUZA, WANDERLEI FERREIRA DA 

SILVA, ROGERIO LIELL, Savio guimaraes barbosa, CARLITO RIBEIRO DA 

ROCHA, MARILIA PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONÇALVES 

FILHO - OAB:45.848

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVENTUAIS INTERESSADOS OU 

DEMANDANTES, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação de eventuais interessados ou demandantes, ausentes, 

incertos e desconhecidos, com prazo de 20 (vinte) dias, observando o 

disposto no artigo 232, incisos II, II e §1º e 2º , do CPC.

Resumo da Inicial: NESTOR WALLAUER, brasileiro, casado, Agricultor, 

portador do RG n° 602927-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 

034.117.029-20; TEUGENE SMAIOTTO WALLAUER, brasileira, casada, do 

lar, portadora do RG sob n° 1.575.137 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 

681.458.619-34; ODEGAR JUNG, brasileiro, casado, carpinteiro, portador 

do RG n° 1140970 SSP/PR , inscrito no CPF/MF sob n° 034.115.599-34; 

LADY JUNG, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n° 3.805.203-7 

SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 019.031.599-70; ALBERTO FREESE, 

brasileiro, casado, Agricultor, portador do RG sob n° 1.926.466 SSP/PR, 

inscrito no CPC/MF sob n° 153.680.099-68; NILVI FREESE, brasileira, 

casada, do lar, portadora do RG sob n° 563.556 SSP/MT, inscrita no 

CPF/MF sob n° 395.293.981-15; ARLINDO KNOP, brasileiro, cas5do, 

portador do RG sob n° 989.020 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 

119.606.129-72; ÍIEDY KNOP, brasileira, casada, do lar, portadora do 

RGsob n° 4.744.856-5 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 968.587.889-72; 

SÔNIA JOST WALLAUER, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG 

sob o 8016641527 SSP/PR, inscrita I no! W^ ^ 255.045.250-04; CLÁUDIO 

WALLAUER, brasileiro, casado, mecânicó^portador do RG n° 9059852377 

SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n°, 055.859.530-87, CLARISSE JOST 

WALAUER, brasileira, casada, do lar, portadora do RG sob n° 064641061 

SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob n° 881.972.550-91; CLACIÔ WALLAUER, 

brasileiro, viúvo, aposentado, portador do RG. n. 1.218.562 SSP/PR, 

devidamente inscrito no CPF/MF sob o n» 038.343.369-04, todos com 

endereço ria pessoa do Procurador (procurações anexas) e Requerente 

CELSO WALLAUER, brasileiro, casado, Agricultor, portador do RG n° 

1236616-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF; sob n° 211.794.769-72, residente 

e domiciliado na Avenida Perimetral Sul s/n (em frente ao Supermercado 

Costa), V.la A Rica/MT por seu advogado e procurador infra-assinada 

(mandato incluso) vêem respeitosamente, a presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 1.228 do Código Civil e demais aplicáveis 

à espécie, propor AÇÃO REIVINDICATORIA – COM PEDIDO DE LIMINAR, 

em face do condomínio identificado por lote "Graziano", localizado no 

município de Vila Rica, tendo como condôminos ALFREDO IVOIIEL- 

APARECIDA MARIA APONE; CAMILO SEMORESING; IVOMARKMOOM; 

AURI MARKOON; EDMUNDO WENTZ; ERNESTRO GUILHERME KELLER 

FILHO: GERCINO BRAZ DA ROCHA; IEDA MARIAR,BEIRO FROIS; ISILDA 

BECKER, 4UlJO CALDEIRA FROIS; LIBORIO BRAU; LÚCIO ANTÔNIO P, DE 

REZENDE; RUI P- DE REZENDE; MANOEL SILVESTRE DE SOUZA; OTAIR 

LUIZ FERREIRA; RENATO DE FREITAS; RUDI MARKMOONM SILVIO 

LAURO; ILMO WALDIR; EMMO MARKMOON; SILAS LUIZ DE SOUZA; 

WANDERLEI FERREIRA DA SILVA todos residente e domiciliados no 

condomínio denominado "Graziano" no município de Vila Rica, e também, 

eventuais invasores desconhecidos, expondo para tanto as razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas: I - PRELIMINARMENTE 1.1- 

Primeiramente quer seja-lhes concedido o benefício da Justiça Gratuita, em 

virtude de,- nadarem ^ condições de pagar as custas do processo e 

também honorários de advogado^ prejuízo do próprio sustento e de suas 

famílias, como lhes faculta a Lei 1.060/50, nc* da declaração anexa (doe. 

206/207). II-DOS FATOS Os Requerentes ; em condôminos são legítimos 

proprietários do imóvel denominado lote "Graziano'? com área de 1.000 ha 

(hum mil hectares), condomínio este com área total de 9.97?>a, (nove mil 

novecentos e setenta e nove hectares) tendo as seguintes confrontações 

e características, na época da lavratura da escritura pública: ao norte pb>! 

uma'linha rumo NE, medindo 3.612 metros, confrontando com terras de 

José Pedro Justem II, ao leste por uma linha rumo 00°00 'S medindo 

2.767,40 metros, confrontando com terras de Isilda Becker e Aldi Begrow; 

ao Sul por uma linha rumo 90°00 'NW medindo 3.615 metros, confrontando 

com terras de Emilio e Astor Panser; a Oeste por uma linha rumo 00°00 

ENDERMANN, quando escreve que a ação de' reivindicação é a investida 

para a recuperação do direito à coisa contra quem se põe em antagonismo 

com o exercício dele". (CARVALHO SANTOS, "in" "Código Civil 

Interpretado", Freitas Bastos, 7a. Edição, vol. VII/280). Nesta ação, 

verifica-se que o proprietário deseja retomar a coisa do possuidor ou 

detentor, o primeiro legitimado para esta. 3.3. -Da Prova da Propriedade. 

Os autores são os verdadeiros proprietários de parte do imóvel rural 

denominado «Graziano" com área de 1.000 ha (hum mil hectares) escritura 

pública lavrada na Comarca de Barra do Garças/MT, no dia 09 de 

novembro de 1961, no livro 5, às fls. 57/57/v°, devidamente autenticada 
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particularizado no documento em anexo, recebidos por doação em 

condomínio, lavrado no dia 04 de agosto de 1980, consoante registro no 

Primeiro Traslado da Escritura Pública de Doação em Condomínio, 

registrada no dia 20 de agosto de 1980, no Cartório do Io Ofício de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como comprovam através da 

Certidão de propriedade atualizada em anexa, fornecida pelo Ofício 

Imobiliário de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia/MT, sob n°. 

6.186, Ficha 002, conforme já dito, referida propriedade fora adquirida em 

doação em 20/08/1980, porém, como acima já exposto há anos não 

explora a área, pois o objetivo dos autores era manter a área para fins de 

preservação ambiental, com o uso em eventuais compensações de dano 

ambiental no futuro, frente as inovações da legislação ambiental. Os 

vários documentos anexados a presente inicial além de comprovar que 

desde 1980 os autores detêm a propriedade/domínio do bem reivindicado, 

ainda indicam cristalinamente,ó ènvergado pagamento de encargos 

tributários pertinentes ao mesmo. Nessa toada,'não há qualquer dúvida de 

quem seja os verdadeiros proprietários do imóvel reivindicado. 3.4- Da 

Perfeita Identificação Individualizada do imóvel imóvel reivindicado se 

encontra dentro da área total de 9.979 ha, de transcrição anterior sob n. 

3.713, no livro n. 3-f, individualizado nesta a área como acima citado de 

1.000 ha (hum mil hectares) dentro do todo, localizada com as divisas e 

confrontações já consignadas acima. Certidão de propriedade atualizada, 

fornecida pelo Ofício Imobiliário de Registro de Imóveis de São Felix do 

Araguaia/MT, além de mapas, memoriais descritivos e demais documentos 

em anexos. O quadro fático 'acima apresentado individualiza e identifica o 

real imóvel reivindicado pelos autores. 3.5 - Da posse injusta exercida 

pelos réus Como já exposto na narrativa dos fatos, os réus ocupando a 

propriedade dos autores passaram sem qualquer motivo justificado, a 

exercer a posse no imóvel dos requerentes injustamente. A faculdade dos 

requerentes para reivindicar, advém da prerrogativa do proprietário de 

excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. Confira-se este efeito 

nos princípios do absolutismo e de seqüela, que marcam os direitos reais. 

Nesse diapasão, Silvio de Salvo Venosa, em sua obra Direito Civil, 6a 

edição, no livro de Direito Reais, volume 05, pág. 219, afirma que: 

"Âçãoreivindicalórioé a ação petilória por excelência. E direito elementar; e 

fundamental do proprietário a seqüela; ir buscar a coisa onde se encontra 

e em poder de quem se encontra. ¦ Dejlui daí a faculdade de o proprietário 

recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a 

coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. E ação 

real que compete ao titular do domínio para retomar a coida do poder de 

terceiro detentor ou possuidor indevido. (...). Possuir injustamente é ter o 

bem sem o direito de possuir (ius possidendi)" Vale destacar que a 

expressão 'injustamente a possua' para efeito reivindicatório, terri sentido 

mais abrangente do que para simples efeito possessório. Conforme 

disposto no >rt:í 1.200 do CC, posse injusta, para efetto possessório, é 

marcada pelos'; víeips^ o>ige^\BR>

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967086 Nr: 7851-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVI TEREZINHA BEDIN, VALDIR DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS FILHOS DO SOL DA CIDADE DE SORRISO, DESCONHECIDOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Alvorecer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B, JULIANO DIAS 

CORREA - OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos.

Em 27/10/2017, foi determinada a realização de auto de constatação para 

averiguar a denúncia formulada pela autora de descumprimento do acordo 

celebrado em audiência, além do prosseguimento da lide ante a não 

admissão de sua habilitação na ação expropriatória proposta pelo INCRA, 

em trâmite na Justiça Federal (fls. 657/658).

Instado, o d. representante do Ministério Público ofertou parecer pela 

manutenção da suspensão da lide ante a necessidade de trabalho técnico 

pericial (fls. 713/713v).

Pois bem.

1. INDEFIRO o pedido para determinar o reintegração integral da autoria no 

imóvel ante o teor do auto de constatação, carreado às fls. 733/752, 

informando do cumprimento integral do acordo pactuado em audiência;

2. INTIMO as partes, via DJE, para manifestarem sobre a auto de 

constatação de fls. 733/752, em 15 dias, após colha-se parecer do d. 

represente do Ministério Público.

3. Ainda, INTIMO a parte autora para, em 05 dias, comprovar a publicação 

do edital de citação, sob pena de revogação da liminar e extinção da lide.

4. INTIME-SE o INCRA, através do d. Procurador Federal para, 

manifestar-se sobre a entrega do laudo pericial nos autos da ação de 

desapropriação em trâmite na Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 714184 Nr: 7362-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DE SOUZA, JULITA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE EPIFANIA SEBBA, ABRÃO 

SEBBA, ARMINDO SEBBA FILHO, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13.802/MT, 

EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, EMÍLIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O, MARCELO ALVES 

DE SOUZA - OAB:12.791/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Usucapião Especial, 

ajuizada por SIMIÃO DE SOUZA e JULITA SILVA DE SOUZA contra 

MARGARETE EPIFANIA SEBBA, ABRÃO SEBBA, ARMINDO SEBBA FILHO, 

MARCO AURÉLIO SEBBA e DENIZE APARECIDA SEBBA, tendo por objeto 

da demanda imóvel rural situada à margem esquerda do Rio Cuiabá 

medindo 20 braças de frente para o Rio Cuiabá e fundos ao Norte até 

alcançar o Largo Pirizal e terras do Taquaral, com meia légua de extensão, 

situado à margem esquerda do Rio Cuiabá uma área rural (Rua Antonio 

Dorileo, nº 2.500, Zona Rural, São Gonçalo Beira Rio), Município de Cuiabá 

– MT, medindo aproximadamente 13,2 há, sendo que a área levantada é de 

7,5118 há e de área invadida de 6,048 há, conforme R.G.I. cartório do 2º 

Oficio desta comarca às fls. 254, livro nº 3-M , sob nº 10.887.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 

5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º 

do CPC.INTIMO as partes, por intermédio de seus patronos via 

DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1319582 Nr: 13102-56.2018.811.0041

 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: NILSON DOS SANTOS ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, se tratando de decisão que, aos olhos deste juízo, coadunam 

com o ordenamento vigente, deixo de me retratar a fim de que o Egrégio 

Tribunal de Justiça posse se pronunciar do recurso. Ainda, nos termos do 

art. 331, §1º do CPC, cite-se o embargado/apelado para, querendo, em 15 

dias, ofertar contrarrazões à apelação. Decorrido o prazo, remeta-se os 

autos ao Colendo Tribunal com minhas homenagens.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091716 Nr: 6912-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DE BRITO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU MORAES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 “Ex positis”, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de interdito 

proibitório e indenização, proposta em 26/02/2016 por RUBENS DE BRITO 

FILHO contra ZAQUEU MORAES NEVES, tendo por objeto o imóvel 

localizado à Rua São Pedro, quadra 31, lote 17 e 18, Bairro Doutor Fábio, 

2° Etapa – Cuiabá/MT.Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho 

suspenso pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intimo as partes via DJE desta 

decisão, por intermédio de seus advogados.Preclusa a via recursal, dê-se 

baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 814955 Nr: 21406-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL DOMINGUES DE PAULA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO SILVIO DUARTE, SILVIO DUARTE 

JUNIOR, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B

 Com essas considerações, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 313, §2º II e 485, III do CPC, a presente 

ação de reintegração de posse, com pedido liminar proposta Adail 

Domingues de Paula Cunha contra Espólio Silvio Duarte, Silvio Duarte 

Junior e Maria de Lourdes Figueiredo e Silva Duarte, visando ser 

reintegrado no imóvel sito à quadra 06, n°14, bairro shangri-lá, distrito do 

Cóxipo da Ponte, revogando assim a liminar deferida às fls. 39/41.Condeno 

a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC.Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, 

dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 817738 Nr: 24165-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A/MT, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUE - 

OAB:11564-A/MT

 Ex positis, presentes os requisitos da posse e comprovado o cometimento 

da turbação, sua data e a perda da posse, mas não comprovado 

quaisquer prejuízos advindos desta, nos termos do art. 487, I, do CPC e 

art. 1.196 do CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

manutenção de posse formulado por Transmoviterra Locação de 

Máquinas Pesadas e Terraplanagem Ltda, representada por Dilmar Antonio 

Barrionuevo Alves, contra Nilton Corrêa de Oliveira, ratificando a liminar de 

fls. 246/247v.Saindo o réu perdedor no pedido principal, condeno-o ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde 

já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.1.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. 

2.Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, arquive-se, 

não havendo impugnações.3.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138145 Nr: 26612-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM, SERGIO LIMA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINHO, DEMAIS INVASORES, WELSON 

FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT

 Isto posto, verificada a inexatidão que deve ser corrigida de ofício por 

este juízo, nos termos do art. 494, I do CPC, chamo o feito à ordem a fim de 

incluir o autor Sérgio Lima Santos nos termos da sentença que homologou 

o acordo de fls. 144/145. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Dê 

ciência ao Ministério Público e INTIME-SE a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES 

FERREIRA, OLIVEIRA GOMES DA SILVA, GILVÂNIO DA SILVA SANTOS, 

EDERSON RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:, JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PABLO 

PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22.973

 Por fim, INDEFIRO o pedido para suspensão da ação, haja vista que, 

proferida a liminar e desprovido o recurso de agravo de instrumento que 

determinou sua suspensão, não há razões para obstar seu cumprimento 

de forma que determino o imediato cumprimento da decisão de fls. 

448/455, nos seguintes termos: 1. Expeça-se, imediatamente, mandado 

para REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora, constando exceção à 

área dos réus destacada na referida decisão. 1.1 O mandado deverá ser 

cumprido através do COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de conflito possessório 

coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do que determina o 

Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá providenciar o 

estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o cumprimento da liminar 

dentro de 45. 1.2 Consigne-se no mandado a necessidade de 

“observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional 

para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de 

posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às 

normas constitucionais, essencialmente as que expressam os 

fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. 1.3 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE 

DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado 

aos réus a retirada de seus pertences pessoais. 2. INTIMO as partes, via 
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DJE, desta decisão. 3. INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 348833 Nr: 18984-48.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ABRAÃO ASSE, EULAR PEDRO 

FRARE, CLAUDETE FRARE, BEATRIZ BORGES MAIORKI PICININ, ITACIR 

JOSÉ PICININ, NÉDIO ANTONIO POTRICH, DORVALINA ANDERLE DAL BEM, 

NADIR SUCOLOTTI, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH, JOSÉ EDEMIR 

GUARESCHI, MARIVETE LODI GUARESCHI, RUDIMAR JOÃO GUERRA, 

LACI MARIA DAL BEM GUERRA, FIORINDO LUIZ DAL BEM, JAIME NICHELE, 

JENI MARTINELLI NICHELE, NIRTE STEVEN SUCOLOTTI, NELSON BENI, 

IVAN ROBERTO DONATO, OSMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA JUDITE 

ROMERO TORRE PEREIRA DE SOUZA, PEDRO PEREIRA DE SOUZA, MAURI 

PEREIRA DE SOUZA, IVONE ALMENDRA MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

MANOEL PEREIRA DE SOUZA, ADIR PARIZZI, RONE MAGDALENA 

FRANCIOSI PARIZZI, ANTONIO LOURIVAL MACHADIO DE MENEZES, EDNO 

MACHADO DE MENEZES, ZILDA ESPANHOL MENEZES, JOSÉ APARECIDO 

JACOB, JOCI PICCINI, GILMAR GOBBI, BERENICE MAGALHÃES ROCHA 

MENEZES, JAIME REOLON, JAIR REOLON, AGENOR JOÃO ZANOTELLI, 

ADMAR GOBBI, LURDES RIGO GOBBI, JOÃO PEDRO RODOLFO, IVANIR 

ALBONETTE RODOLFO, P. J. R, P. C. R, LUCIMARA MARISA RODOLFO, 

LUCINELA MARCIA RODOLFO MARÇAL, SIDNEI NOTTAR, PEDRO 

SALVALAGIO, LOURDES ALBONETE SALVALAGIO, CLAUDETE DE MELO 

GOBBI, VITEU HOLZBACH, TERESA HOLZBACH, ANESIA DA SILVA 

JACOB, EUCLIDES NERVO, ADÉLIA NERVO, BEATRIZ WILLERS PICCINI, 

SIGFRID KRUGER, GERTRUDES KRUGER, IZAEL CUSTÓDIO DA SILVA, 

MARIA TEREZA DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, IVONE BISLER DA 

SILVA, GILBERTO NERVO, NATAL ZAMIGNAN, SADI JOSÉ BELEDELLI, 

LÚCIO RIFFEL, SEVERINO NERVO NETO, GILMAR NERVO, ADROALDO DE 

BRAZIL, VILMA DE BRAZIL, JUVALDIR BONAVIGO, NELSIDIO BONAVIGO, 

JANDYR BONAVIGO, MARIA BERNADETE MICHALESKI BONAVIGO, 

CLAUDEMIRO ESTEVAM, ANTONIA APARECIDA MASCHIO ESTEVAM, 

COMERCIAL PARANAENSE DE CEREAIS - COPACEL, JOÃO TELMO 

POZZOBON, DÉCIO JOÃO POZZOBON, JOSÉ FRANCISCO KERBER, 

WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI MAZIERO POZZOBON, CÉLIO 

BELEDELLI, MARINÊS DA COSTA MENEZES, SADI ZONTA, NILZA 

NOVELLO ZONTA, VALMIR LUIZ PIAZZETA, JOACIR ANTONIO PIAZETTA, 

ADAIR MIOTTO, ADAIR MIOTTO, FÁTIMA DORLI MIOTTO, WANDERLEI 

JOSÉ ALBERTI, ILZA INÊS MAFIOLLETI ALBERTI, MARCOS ALBERTI, 

AGROPECUÁRIA CACHOEIRA LTDA, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

ELENA DOS SANTOS GOMES, A. M., ELTON LAUTERT, MARLI LAUTERT, 

CELSO KRZYZANSKI, IRIA MARIA KRZYZANSKI, SHIRLEY MARIA 

MOSCON ZAMIGNAN, EDI CHINI, MARISTELA ZAFFARI CHINI, JOAO 

CEOLLA, FRANCISCO JANBERS, ARMIDE NEGRIS JANBERS, RONDINHA 

AGROPECUARIA LTDA, SERGIO MATTIA, DULCINEIA MATTIA, ANTONIO 

CARVALHO BARRA, ROSA OLIVIA CARVALHO BARRA, 

AGROPECUARIA VIANA DO CASTELO LTDA, JOVANI FRIGGERI, LEONI 

LUIZ MARCON, LEODOMIR MARCON, CINTHIA NOGARA MARCON, 

VALDIR ANTONIO SANTIN, WALMIR DOMINGOS LOCATELLI, LORENA 

NEUSA BOFF LOCATELLI, MARIA ANGELA POSSER, EDNA LUCIA DAL 

MOLIM BELEDELLI, LEONILDA MARIA BERNARDI ALBERTI, MERCEDES 

VERÔNICA MARCON, LOURDES SANTIN, REALITE FATIMA BONAVIGO, 

JENI MARTINELLI NICHELE, DALVIR TADEU ROSSATO, OSMAR POSSER, 

AGRO - INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA, ELADIO CLOSS, JOSEFA 

REINGARD CLOS, ROBERTO LUIZ BOTTEGA, EUNICE TEREZINHA CLOSS 

BOTTEGA, JOSE ERNANI CLOSS, JOSEFA ANTONIA CLOSS, TANIA 

MARIA CLOSS VANIN, PAULO ROBERTO VANIN, LUIZ GUSTAVO CLOSS, 

MILTON CRAVO DE AZEVEDO, MARLIZE SUSANA CLOSS AZEVEDO, 

ITACIR BONFANTI, SABINA MARQUES BONFANTI, SALETE BONFANTI, 

TODESCHINI TRANSPORTES LTDA, LAZARO JACOB, NEIDE APARECIDA 

JACOB, NILTO SANTO LODI, PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA 

JACOB, FRANCISCO JACOB, IRACEMA CUSTODIO JACOB, JACIR 

CARLOS SOCCOL, ODETE TERESINHA SOCCOL, JOSE DAVID, ANESIO 

EUGENIO, GENESIO BERDUSCO SIMOES, GERALDO PADOVANI, JOSE 

BERDUSCO SIMOES, ORLANDO BERDUSCO SIMOES, OSWALDO 

PADOVANI DAVID, E. P. D, ONILDE BRUGNEROTTO, PAULINHO 

BRUGNEROTTO, C. B, F. B, PEDRINHO BRUGNEROTTO, ELISABETE 

BONFANTI TREIN, LEOMAR TREIN, NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA 

MORO PEREIRA, ARMANDO AQUILIN LODI, CARMEM SPINELLI LODI, 

SERGIO PAULO WALKER, NERI WALKER, R. B, NELSIDIO BONAVIGO, 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK, CLECI INEZ BASSAN GREIN, LUIZ JOSE 

BASSAN, ASSIS FRANCISCO BASSAN, NELSON ANTONIO BASSAN, 

DIRCEU BASSAN, VALDIR BASSAN, S. B, CANDIDA MARIA MORO 

BASSAN, JOAO ALVES MOURA, ANILDO RENATO FRITZ, JAIR WEBBER, 

ANTONIO FRANCISCO LODI, NELSO ANGELO LODI, CLAIR REOLON, 

NESTOR LONGO, AIRES MELLA, BENNO RIFFEL, HELIO ANTONIO 

FALCHETTI, ELOIDI FALCHETTI, IVORI JOSE FALCHETTI, BENJAMIN 

ROSSATO, GERVAZIO KAMITANI, SAKAE KAMITANI, ELOI FALCHETTI, 

ILO POZZOBON, ROSALINO BOTEGA, SEVERINO NERVO NETO, ROSANE 

MARIA FILTER, ALBERI BRUNORO, PLINIO ZEN, ARMANDO PIAZZETTA, 

NEURI CARLOS FRIEDRICH SECCHI, IRINEU MENSH, AQUILES TENUTA, 

JOSIAS SALDANHA PRUCIANO, ARNO BALDUINO HAUBERT, IRINEU 

ANDRE HAUBERT, ARMANDO ALOYSIO HAUBERT, JOSE ADELCIO 

HAUBERT, RONILDO MARIO DONINI, LUIZ ANTONIO ZAMBRA, ALDAIR 

LUIZ BUZANELLO, ALDAIR ANTONIO BUZANELLO, VANDERLEI 

BUSNARDO, CARLOS ALBERTO MANO PRIETO, HISSANOBU IZU, 

CHARLES WILLIAM NOVAES, CLODOLDO FERNANDES RODRIGUES 

FILHO, JOAO PAULO DE VARGAS NETO, ROMUALDO DALLA NORA, 

JACINTO FREO, MANUEL BASTOS VASQUEZ, LUIZ RISSI, MANOEL 

AVELINO MAFRA, HELVIO CASTRO TEIXEIRA, SOLANGE MATTIA 

MANCIOLA, REINOLDO CIMA, HERMENEZILDO COSTA MONTE, PEDRO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE MAYA MORAL, LAUDI CONFORTIN, IVO 

CONFORTIN, NELSON ANTONIO PARISE, JULIO CESAR DEVENS, 

OSVALDO AGOSTINI, ROQUE OLAVO DOTTO, PAULO REINALDINO, 

DAMÁSIO PACHECO, SAMUEL TABORDA BOERER, DOMINGOS 

GUADAGNIN, OSWALDO MUZACHI, SALETE GOBBI REOLON, ANA 

FRANCISCO BASSAN, ATHAÍDE DUFFEK GREIN, JOSÉ CARLOS URIAS, 

DENISE FRANZINI BUOSI URIAS, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, TACITO 

MORAIS RENNÓ, ALBERTO LUIZ FRANCIO, COLONIZADORA SORRISO 

LTDA, LUIZ JOÃO FRONZA, FELIPE FRANCIO, ALBERTO LUIZ FRANCIO, 

VANDIR MATSCHINSKE, CENIR FRARE DA CUNHA, LISETE 

SCHLUMBERGER DA CUNHA, ANTONIO DIDOMÊNICO, LUIS CARLOS 

CONEJO, TERCIO APARECIDO CONEJO, ANTONIO ISIDRO CONEJO, MARIA 

MOREIRA MORAIS RENNO, JANDIR ZUFFO, ANTONIO DOMINGOS ZUFFO, 

NÉDIO SANTIN, AVELINO PAESI, ENELDO IRINEU ALBA, VILMAR LUIZ DE 

BRASIL, ADILAR PACÍFICO TURRA, JULIO GASPAROTTO SOBRINHO, 

MARCUS SANTOS CUNHA, OTTO SANTOS DA CUNHA, RICARDO 

SANTOS DA CUNHA, ELIO BRANDALISE, DORI SPESSATTO, GLADIS 

BELEDELLI, ROBERTO SVIECH, GASPAR ANTONIO SVIECH, EDSON 

KNAUT, MARILDA PICUSSA KNAUT, IRIS KNAUT, YURI KNAUT, CLADIMIR 

REOLON, ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REOLON, MARILDE TROIAN 

REOLON, CLADIR REOLON, NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, 

GEOVANE SECCHI, JULIANA SECCHI, GILBERTO COLLI, MARIA RAMIRES 

CALMON TENUTA, IVELINA ORLANDI FALCHETTI, NEIDE MARIA WEBBER, 

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, TEREZINHA NARDI TURRA, 

PIERINA CANDIL BOTTEGA, MARGARETE ZILAIR DURANTE BASSAN, 

MARIA DE JESUS MOURA, ODILA DALLANORA ROSSATO, IZAURA MITIO 

KAMITANI, YAE YAMASHIRA KAMITANI, PIERINA CANDIR BOTEGA, 

LORENI LEMOS NERVO, TONI ALBERTO FILTER, ALMIRA JOSEFINA ZEN, 

VERONI SPOHN MESCH, ENEIDA MAGRI ZAMBRA, JUREMA MICHELON 

DALLA NORA, LECILDA FRÉO, ANGELA MARIA ZIMIANI MAYA, EUNICE 

TEREZINHA CLOSE BOTTEGA, MARIA MADALENA BRANDAO 

REINALDINO, MARTA SOARES BOERER, ODILA ANTONIA MOPCELIN 

GUADAGNIN, MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI, MEIRE SANTINA 

FRONZA, AUGUSTINA GASPAROTTO, ALISANDRE DUFFECK GREIN, 

SUZANEIDE ALVES DE SOUZA BASSAN, OLGA ELIZABETE GUARESCHI 

MELLA, IVANEZ DE FATIMA FALCHETTI, IVONE FALCHETTI, CELINA 

BRUNORO, MERI TEREZINHA SECCHI, DIOLINDA ANTUNES PRUCIANO, 

SALETE TEREZINHA BUZANELLO, TÂNIA LIZ DE CASTRO BUSNARDO, 

MARCIA ASSIS PRIETO, NAIR YAEKO IZU, MARIA DE LOURDES DE 

ALARCÃO NOVAES, OLIMPIA DA SILVA VARGAS NETO, OLIMPIA 

ARANTES SABORIDOI DE BASTOS, ANNITA RISSI, GILKA COUTINHO 

TEIXEIRA, IGNEZ MARTINI PARISE, JORAIDE DO CARMO ROMIO DEVENS, 

DEJAIRA DE LUCENA DOTTO, MARA CELIA KERSUL RENNÓ, CLAUDETE 

ZANONI CONEJO, QUEILA PEDROSO CONEJO, EVA ZAIRA CONEJO, 

NEUSA HOOG DA CUNHA, VERONI CONTE BRANDALISE, VANIA MARIA 

WILL SPESSATTO, JUSARA APARECIDA HASS SVIECH, GESELMA 

MOSCALESKI SVIECH, ELAIR SALETE DIDOMÊNICO, ELYDIO BAPTISTA 
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ALABACES, MARIA APARECIDA BATISTA, RAICLER BONAVIGO, ROSA 

Desta feita, diante da circunstâncias acima basiladas, deixo de acolher o 

parecer ministerial pelos fundamentos ali expostos, mas mesmo assim 

INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pelas. No entanto, 

DEFIRO o pedido dos autores a fim de determinar que a secretaria 

certifique se as defesas apresentadas são tempestivas, bem como o 

decurso do prazo do edital de citação a fim de que se possa dar 

prosseguimento ao feito e, por conseguinte, seu saneamento. INTIMO as 

partes, via DJE, desta deicsão. Dê ciência ao Ministério Público.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: {7}

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: {8}

 {9}

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759210 Nr: 11502-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE APARECIDA SEBBA, ABRÃO 

SEBBA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO DE SOUZA, JULIETA SILVA DE 

SOUZA, JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, 

EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO 

- OAB:10564

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de reintegração de posse com pedido de liminar, proposta por 

ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA SEBBA, ABRÃO SEBBA 

NETO, MARCOS AURELIO SEBBA E DENISE APARECIDA SEBBA, contra 

SIMIÃO DE SOUZA, JULITA SILVA DE SOUZA E JOSÉ BERNARDINO 

RODRIGUES, visando à proteção possessória de uma área de terra rural 

situada à margem esquerda do Rio Cuiabá medindo 20 braças de frente 

para o Rio Cuiabá e fundos ao Norte até alcançar o Largo Pirizal e terras 

do Taquaral, com meia légua de extensão, situado à margem esquerda do 

Rio Cuiabá uma área rural (Rua Antônio Dorilêo, nº 2.500, Zona Rural, São 

Gonçalo Beira Rio), Município de Cuiabá – MT, medindo aproximadamente 

13,2 há, sendo que a área levantada é de 7,5118 há e de área invadida de 

6,048 há, conforme R.G.I. desta comarca, cartório do 2º Oficio às fls. 254 

do livro nº 3-M com data 22/10/1959 sob nº 10.887, ratificando a medida 

liminar deferida às fls. 99/101.Condeno os réus ao pagamento das custas 

e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mas 

mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC.Intimo as partes, por intermédio de seus patronos, via 

DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096470 Nr: 9042-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANA ZANCHETIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, BRENDA RHAYRA A. FERNANDES - 

OAB:16395E, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, 

HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO 

- OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12.679-A/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002014-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

JUCELIA DOS SANTOS CECCONELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000794-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

ALASANDRA MARTINS LUCIALDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032046-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MANOEL MARQUES DE ASSUNCAO (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 ID 13359699, requerendo o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

M. R. D. S. (AUTOR(A))

ILDA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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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 ID 12933797, requerendo o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

OSMERES JAREDE BATISTA ROCHA DOS SANTOS (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 ID 12926443, requerendo o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006610-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL AUGUSTO FERREIRA SEGOVIA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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 ID 12956327, requerendo o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

M. R. D. S. (AUTOR(A))

ILDA RIBEIRO DA SILVA (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) 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. 12933797 –, 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: 1032046-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MANOEL MARQUES DE ASSUNCAO (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. 13359699 –, 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: 1001664-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

OSMERES JAREDE BATISTA ROCHA DOS SANTOS (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. 12926443 –, 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: 1006610-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL AUGUSTO FERREIRA SEGOVIA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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 – Id. 12956327 –, 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: 1001634-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA SILVA ALVES (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) 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. 12925738 –, 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: 1001167-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE JESUS MOREIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono 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. 12903267 –, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003969-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI JUNIOR CORREA DAMACENO (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 15808145), nos termos do despacho 

proferido nos autos - Id. 13827869. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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 – Id. 12902708 –, 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: 1007313-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA PENHA (REQUERENTE)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (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: 1002692-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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. 12933955 –, 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: 1006984-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ELIETE VITORIA JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 13373017 –, 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: 1006727-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA (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) 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. 12949789 –, 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: 1037253-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL CAVALCANTE MARTINS (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

WILLIAM KHALIL (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 
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do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006942-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 13381841 –, 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: 1008550-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDERSON FARIAS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono 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. 13432136 –, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008741-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

HESLLER JEOAS XAVIER 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 – Id. 13370446 –, 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: 1003886-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

OSIRLENE DOMINGAS BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 12950098 –, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345650 Nr: 15893-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ, ADVOCACIA FAIAD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:202.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos.

Determinada a intimação da parte executada para manifestar-se acerca da 

alegação de existência de saldo credor remanescente (fl. 589), 

manteve-se ela inerte (fl. 604).

Instada (fls. 605 e 608), a parte exequente requereu a penhora do valor 

que entendia devido (fls. 610-611), o que foi deferido (fl. 612).

Determinada a intimação da parte executada para os fins do previsto no 

artigo 854 do NCPC (fl. 612), quedou-se ela silente.

Ao que a parte exequente requereu o levantamento do valor penhorado, 

sem qualquer outra ressalva.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, há que se consignar não haver que se falar em revelia na 

fase ou processo de execução, não se aplicando ao caso, portanto, o 

disposto no artigo 346.

Para o caso do bloqueio/penhora de ativos financeiros através do sistema 

Bacenjud, existe regra específica de intimação, conforme disposto no § 2º 

do artigo 854 do NCPC.

Ademais, a parte executada foi devidamente intimada na pessoa do seu 

advogado Felipe Gazola Vieira Marques, cujo nome veiculou regularmente 

na publicação da decisão de fl. 612 no DJE, conforme se denota dos 

andamentos processuais registrados no sistema Apolo.

Assim, verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais 

havendo a ser requerido.

Diante do exposto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o processo, 

nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará, em favor da advogada da parte 

exequente, que possui poderes para receber e dar quitação (fl. 579), 

constando os dados bancários informados, conforme requerido (fl. 618), 

observado o decurso dos prazos que incidem para tanto.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1048407 Nr: 45682-47.2015.811.0041

 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: LJAC, THAISA AZEVEDO CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RIO-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MICELI FILHO - 

OAB:48.237

 (...) Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão 

apresentada nos autos, entendo necessária a produção de prova 
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pleiteada pelos requerentes (testemunhal e documental).Assim sendo, 

defiro o pedido formulado à fl. 176/177.No que tange a prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas seja depositado em Juízo, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo aos 

procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse 

aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do 

art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04.12.2018 

às 15:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819413 Nr: 25685-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIAL CONVENIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422722 Nr: 7545-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. K, CLAUDENY MARTINS REZENDE KUNH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES - OAB:6948/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 Desta feita, reconheço a nulidade da publicação da intimação da parte 

executada tão somente em relação à decisão de fl. 231, ao que 

restituo-lhe o prazo para os fins do artigo 854 do NCPC, contado da sua 

intimação desta decisão (NCPC, 272, § 9º).Como consequência, indefiro, 

por ora, o pedido de levantamento do valor penhorado à fl. 235.Anote-se 

na capa dos autos o substabelecimento de poderes sem reservas de fl. 

241, cadastrando regularmente o advogado substabelecido no sistema 

Apolo, em nome de quem deverão ser efetuadas doravante todas as 

intimações da parte executada.Decorrido o prazo, certifique-se e 

concluso.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

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

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

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Processo n. 15087-02.2014.811.0041

Código 877451

Vistos.

Verifico que à fl. 107 a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação no valor de R$ 35.101,97, entretanto, não efetuou 

o pagamento do perito judicial conforme decisão à fl. 59.

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 109. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, INTIME-SE A REQUERIDA 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (NCPC, 

218, § 3°), REALIZADO O PAGAMENTO, EXPEÇA-SE O RESPECTIVO 

ALVARÁ AO PERITO JUDICIAL.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009175 Nr: 27193-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DELGADO LIMA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 27193-59.2015.811.0041

Código 1009175

Vistos.

Verifico que às fls. 89, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 91 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 8.008,45 (oito mil e oito reais e quarenta e cinco 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 91. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131096 Nr: 23437-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DA SILVA RODRIGUES BARBOSA

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Processo n° 23437-08.2016.811.0041

Código 1131096

Vistos.

Verifico que às fls. 108, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 110 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 3.783,18 (três mil setecentos e oitenta e três reais e 

dezoito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 110. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085345 Nr: 3981-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYANE DELUQUI KURY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.093, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial. Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor de R$ 6.792,71 (seis mil setecentos e 

noventa e dois reais e setenta e um centavos), conforme dados bancários 

declinados à fl. 82/83. Com relação à expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com 

a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442750 Nr: 18644-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. S., EDNA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

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

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA 

OAB-4635 - OAB:

 Processo n° 18644-36.2010.811.0041

Código 442750

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fls. 260), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

disponibilizados, conforme dados bancários declinados à fl. 262.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121888 Nr: 19620-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME PINHO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Processo n° 19620-33.2016.811.0041

Código 1121888

Vistos.

Verifico que às fls. 160, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 162 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 1.247,20 (mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.
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Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 162. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 50758-86.2014.811.0041

Código 932684

Vistos.

Verifico que às fls. 156, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 158 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 9.533,77 (nove mil quinhentos e trinta e três reais e 

setenta e sete centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 158. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931683 Nr: 50204-54.2014.811.0041

 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: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 (...) Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 

omissão, e não se sujeitam a preparo.Ou seja, além de serem cabíveis 

somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz devia se pronunciar de 

ofício ou a requerimento da parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

com a indicação de tais vícios.Não obstante, está consolidado pelos 

Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem 

estar presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo 

e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos.Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício. Na verdade, a parte embargante pretende a modificação da 

decisão, sendo a via dos declaratórios inadequada para tanto.(...)Desta 

feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a 

sentença incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal.Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097651 Nr: 9555-76.2016.811.0041

 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: HUGO MIRANDA SILVA RIBEIRO

 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 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Processo n° 9555-76.2016.811.0041

Código 1097651

Vistos.

Verifico que às fls. 185, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 187 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 989,42 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e 

dois centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 187. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 
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formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071559 Nr: 56083-08.2015.811.0041

 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: ANTONIO CLARO, LINDAURA PEDROSA CLARO, KHAC, 

LUCILENE MARIA DE AGUIAR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, FABIANE MARTINS MENDES - OAB:19639/0, MARYENE 

DOS SANTOS CRISTO - OAB:20.933/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 56083-08.2015.811.0041

Código 1071559

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para manifestar 

acerca do petitório de fl. 151/152.

Após, retornem conclusos para análise do pedido do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419277 Nr: 5690-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA 

- OAB:8359/MT

 Vistos.

Trata-se de ação monitória (fls. 8-10), contra a qual foram oposto 

embargos, suscitando, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição 

da pretensão injuntiva (fls. 71-75), cuja sentença proferida acolheu-a, 

extinguindo o processo, com resolução do mérito (fls. 86-88), tendo sido 

interposto contra ela recurso de apelação (fls. 89-100), provido, 

parcialmente, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do 

feito (fls. 126-130).

É o breve relato. Decido.

Afastada a prejudicial de mérito, os embargos monitórios devem ser 

rejeitados por não ter sido deduzida neles qualquer outra questão ou 

matéria de direito a ser apreciada, que pudesse infirmar a prova escrita 

sem eficácia de título executivo que aparelhou a presente ação.

Desta feita, rejeito os embargos e julgo procedente a presente ação 

monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 702, § 8º, do NCPC.

Condeno a parte ré/embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% 

(vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos 

artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimando-se a parte vencedora a requerer o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053947 Nr: 48322-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 48322-23.2015.811.0041

Código 1053947

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 87.

Cite-se a requerida conforme solicitado, para querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, responder a presente ação, sob pena de revelia e 

confissão quanto à matéria de fato (art. 344, CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 56976 Nr: 1884-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENDIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP LIQUIGÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos.

Proceda a Secretaria deste Juízo a vinculação do valor 

bloqueado/penhorado às fls. 850 e 896, certificando a existência ou não 

do referido saldo.

Sendo positiva a resposta, relativamente à existência de saldo, defiro, 

desde já, o levantamento da referida quantia, devendo ser expedido o 

competente alvará em favor da parte executada, constando os dados 

bancários já informados à fl. 1.361, observado o decurso dos prazos 

aplicáveis para tanto.

Após, dê-se integral cumprimento à sentença de fl. 1.358, arquivando-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058688 Nr: 50366-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMP CHOPP GRILL COM. LTDA ME

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

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 50366-15.2015.811.0041

Código: 1058688

Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 68/69.

Cite-se a executada, por correspondência com aviso de recebimento - AR 

(art. 273, II, CPC) para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 9880-13.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A, 

ANTONIO CORREA DA COSTA NETO, HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN, 

REGINA COELI CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - 
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OAB:10.228, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo, 

vinculadamente a este processo, em decorrência da penhora de 30% 

(trinta por cento) dos honorários médicos auferidos pelos executados, 

oriundos dos serviços prestados junto à Unimed Cuiabá, devendo ser 

expedido o competente alvará em favor da concecionária exequente 

constando os dados bancários informados, conforme requerimento de fl. 

1.468, decorridos os prazos aplicáveis para tanto.

Não obstante a isso, traga a parte exequente cálculo demonstrativo de 

atualização do seu crédito, com a devida decotação dos valores já 

levantados, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da penhora recorrente sobre os honorários médicos dos 

executados.

Traga a parte exequente aos autos, ainda, certidão atualizada dos imóveis 

indicados às fls. 1.309-1.313, cuja penhora deferida, desde os idos do 

anos de 2013, não se efetivou até o presente momento, no mesmo prazo 

acima, também sob pena de revogação da penhora recorrente sobre os 

honorários médicos dos executados.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código 885799

Vistos.

Verifico que às fls. 145, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 146 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 17.917,27 (dezessete mil novecentos e dezessete reais 

e vinte e sete centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 146. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820810 Nr: 27033-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT

 Processo n. 27033-05.2013.811.0041

Código 820810

Vistos

Indefiro os pedidos da petição de fls.158/162, haja vista a penhora anterior 

atingir bens impenhoráveis.

Manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, §3º do NCPC.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 950832 Nr: 251-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINOZETE MONTEIRO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME, 

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR, KIM MONTEIRO LOTUFO, 

EVERSON SERRA, SIMONE ARENA ROSSI SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE FONSECA DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 2.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMEN LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510, CARMEM LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios da Locação promovida por Linozete Monteiro Maciel em 

desfavor de Aliança Digital LTDA – ME representada por seus sócios 

EMÍDIO MARCOS DE OLIVEIRA E KIM MONTEIRO LOTUFO e seus 

FIADORES Everson Serra e Simone Arena Rossi Serra para declarar 

rescindida a locação e, por conseguinte decreto o despejo definitivo. 

Desnecessário a fixação de prazo para desocupação voluntária ou a 

expedição de mandado de despejo forçado (art. 65, da Lei n.8.245/91), 

pois o imóvel já foi restituído à autora. CONDENO os requeridos ao 

pagamento dos alugueres vencidos entre os meses de Julho/2014 à 

Janeiro/2015, considerando o valor mensal referente ao mês de 

Julho/2014 de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), e nos meses 

subsequentes de Agosto/2014 à Janeiro/2015 o valor de R$ 1.697,00 (mil 

seiscentos e noventa e sete reais) até a efetiva desocupação do imóvel 

(Janeiro/2015), a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de 

cada aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir 

do vencimento de cada parcela.Condeno, ainda, da multa contratual 

compensatória estabelecida na cláusula décima primeira do contrato de 

fls. 13/16, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a aludida 

comunicação de rescisão do contrato, acrescido de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação. Determino que os requeridos apresentem os 

recibos de pagamento de água, luz e IPTU, correspondentes ao período de 

locação do imóvel, sob pena de inclusão no valor da dívida.Em razão de 

ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 

de julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721942 Nr: 17463-63.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 17463-63.2011.811.0041

Código 721942

Vistos.

Visando regularizar o andamento processual chamo o feito à ordem.

Verifica-se do presente feito que o réu fora citado por edital, desta feita 

conforme preconiza o artigo 513, IV do NCPC, necessário se faz intima-lo 

por edital para o cumprimento de sentença.

Dessa forma, intime-se a devedora por edital, para que efetue o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas fls. 95/96.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106447 Nr: 13147-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, Gladstone Gimenis - OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 Código 1106447

Vistos.

Intime-se a executada para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

154/182, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016735 Nr: 30452-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS ERLAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. REPRESENTAÇÕES E CURSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES VIGO - OAB:84934/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deferido o efeito suspensivo, aguarde-se o feito, suspenso, o julgamento 

do agravo interposto.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943245 Nr: 56459-28.2014.811.0041

 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: ANDREIA CRISTINA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES, MARCOS LUIZ LOMBARDI MARTINI, 

SOLANGE SOUZA FERNANDES, REGINALDO ARAUJO PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - 

OAB:21854/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO - OAB:19091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Considerando 

que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento 

adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do 

NCPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, ficará suspensa a sua exigibilidade, até que possa satisfazê-lo, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do 

NCPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 

611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938330 Nr: 53817-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. F. REPRESENTAÇÕES E CURSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS ERLAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARRA QUEIROZ - 

OAB:168.567

 Vistos.

Aguarde-se o feito, suspenso, o desfecho da exceção de incompetência 

n. 1016735, em apenso.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306261 Nr: 15847-92.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA PIRES, ROSANA DE SOUZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE FEMINA, 

JOAO FELIX DIAS, BENEDITO BORGES ALMEIDA FILHO, BENEDITO 

BORGES ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548 - MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Cristina Ferreira 

Sanches - OAB:7863/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações 

contidas na sentença de fl. 583 e nos despachos de fls. 632, 642 e 649, 

cuja importância está assentada no fato do processo ter sido extinto em 

relação à alguma das partes, passando elas a deterem o direito à 

obtenção de certidão negativa relativamente a este feito, de maneira que, 
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caso sofram eventuais e possíveis prejuízos, a incúria do servidor 

responsável pela não ultimação da providência certamente dará ensejo à 

sua responsabilização.

Ademais, defiro o levantamento dos valores depositados em Juízo 

vinculadamente a este feito, devendo ser expedido o competente alvará 

em favor do advogado da parte exequente (fl. 34), constando os dados 

bancários informados, conforme requerimento (fls. 685-686), observados 

o decurso dos prazos aplicáveis para tanto.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923736 Nr: 45678-44.2014.811.0041

 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: ANDERSON AMORIM SOARES

 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:

 Nos termos da legislação vigente , bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT e considerando o agendamento de nova data, impulsiono o feito, 

devendo ser as partes intimadas, por seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para tomarem ciência do reagendamento da data da perícia, 

com a Dra. Mairy Noce.

Data: 12/11/2018

Horário: 08h00min

Local: CLÍNICA DA MULHER, sito Rua “G”, nº 10, bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, nas imediações da TV Gazeta, onde deverão comparecer a 

requerente e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Telefones 

para contato: 3052-3072, 3642-3020 e 9281-3137.

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030211 Nr: 36890-07.2015.811.0041

 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: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 “(...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.06.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. (...)”Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 433099 Nr: 12676-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA BRASIL SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE ALENCAR MENEZES - 

OAB:13.139

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 12676-25.2010.811.0041

Código 433099

Vistos.

Verifico que a executada colacionou comprovante do pagamento do valor 

de R$ 3.166,10 conforme determinado na decisão de fl. 436 (fl. 437/439).

Intimado para se manifestar, o exequente deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 444.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos comprovantes de depósito judicial do valor 

total de R$ 5.550,90 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e noventa 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149889 Nr: 31653-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE CAMARGO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, 

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS GARAY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Analisando o despacho embargado, observo que razão assiste à 

embargante no que tange a erro material. Isso porque, conforme se 

verifica do presente feito, o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica foi requerido na petição inicial, assim desnecessário se faz a 

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 134, §2º, in 

verbis:“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as 

fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na 

execução fundada em título executivo extrajudicial.(...)§ 2o Dispensa-se a 

instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica 

for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a 

pessoa jurídica.”. Desta feita, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, para tornar sem efeito o despacho proferido às fls. 139 e dar 

prosseguimento regular ao feito.Não obstante a isso, antes da apreciação 

do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada, manifeste-se a exequente acerca do fato da empresa 

executada ter ajuizado recuperação judicial, em trâmite na 1ª Vara 

Especializada da Capital, sob a numeração 1028557-78.2017.811.0041, 

cujo processamento foi deferido em 21/09/2017, informando ainda a este 

Juízo o arrolamento do crédito ora exequendo naquele feito, situações 

estas que teriam o condão de infirmar os requisitos necessários ao 

deferimento da sua pretensão de desconsideração da personalidade 

jurídica da executada e atingimento dos bens de propriedades de seus 

sócios. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Luiz Octavio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137140 Nr: 26136-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JR - 

OAB:OAB/MT 5959, MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:19662/O, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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deduzidos na exordial por BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

para DECLARAR a inexigibilidade do título de crédito levado a protesto pela 

ré, confirmando a liminar proferida às fls. 19/20.Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, por ter a autora 

decaído de parte mínima do pedido. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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 

CLEONICE MARIA DAS FLORES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.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, 28 de setembro de 2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento de fl. 122.

Data: 03/05/2016

Horário: 10:00h (Por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I 

(fundos terminal rodoviário) – com Dr. Reinaldo Prestes.

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone; Fone: 

(65) 3641-7100/9635-6009

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747993 Nr: 45280-05.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMJC, SELMA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES, ADENAIR DE OLIVEIRA 

PACHECO

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

OAB:9725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944443 Nr: 57134-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A., ACP INDÚSTRIA 

DE MÓVEIS LTDA., INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EUROPA LTDA., 

MUELLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA., CAEMMUN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, KARINA MARTINS - OAB:8.498/MT, 

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEXEIRA SILVA - OAB:17845, 

SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALINE HINCKEL HERING - OAB:31.382/SC, 

ANDRÉA APARECIDA MAZETTO DAMIÃO - OAB:44.455 PR/OAB, FABIO 

RIVELLI - OAB:19.023-A, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:6483/MT, IVO DE PIM - OAB:2.580/SC, JONAS GABRIEL 

MONTIBELER - OAB:26.557/SC, MIGUEL POGGIALI GASPARONI - 

OAB:68689 , RAFAEL DAMIÃO - OAB:46.233/PR, WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23.167/MT

 Código 944443

Vistos

 Ante a manifestação da requerente, reconsidero a decisão de fl. 336 e 

dispenso a produção da prova pericial.

Defiro a produção da provas pleiteadas pelas partes (testemunhal e 

depoimento pessoal da autora).

Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC.

 Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Quanto ao Depoimento pessoal da autora, a mesma deverá ser intimada 

pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018 às 

14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 05 de dezembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069876 Nr: 55338-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA DE MELO MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, IMPÉRIO 

VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

SOEHN - OAB:OAB/MT 15.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 Código 873586

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 858666 Nr: 599-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 858666

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742332 Nr: 39217-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

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

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855529 Nr: 57958-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA - 

ME, GLADEMIR VALDOMERI, DILAMAR VALDOMERI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 855529

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

DEFIRO, ainda a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323524 Nr: 24512-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PAMPLONA - 

OAB:4660/PR

 VistosTrata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.Nesse diapasão, 

diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer voluntariamente o 

crédito exequendo e da frustração das diligências efetuadas até agora 

para a localização de bens que lhe pertençam, tornou-se necessária a 

verificação das declarações de bens e renda eventualmente prestadas à 

Receita Federal do Brasil.Desta feita, considerando que a parte executada 

deixou de satisfazer o crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a competente 

ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, 

permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.DEFIRO, ainda, 

o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado segue em anexo, 

sendo que as informações eventualmente encontradas deverão ficar 

arquivadas em pasta própria na Secretaria para consulta pela parte 

credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da 

CNGC Judicial.De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo.Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, 

considerando-se efetuada a penhora quando confirmada, valendo o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos, 

como o seu respectivo termo, após o que a parte executada deverá ser 

devidamente intimada por correio para manifestar-se, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).Caso a penhora de ativos 

via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a parte exequente, inclusive, 

sobre os resultados das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de possível levantamento de eventual restrição que tenha 

sido lançada no sistema RENAJUD.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403938 Nr: 36462-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO JORNAL DE PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA ANTUNES 

YANAGUI - OAB:15.647, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 328344 Nr: 1041-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE TEXTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

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

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HELIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 Código 328344

Vistos

De inicio, intime-se a executada pessoalmente por correio, CONFORME JÁ 

DETERMINADO ÁS FLS. 239, para que regularize a sua representação 

pessoal.

Após regularizar a representação processual, intime-se a executada para 

se manifestar acerca da constrição realizada pelo sistema Bacenjud, 

realizada às fls.239/241.

Ademais, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela 

qual expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de 

bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se 

processe perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do 

Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 337510 Nr: 8322-25.2008.811.0041

 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: OMAR HUSSEIN HALLAK, DANA DAWOD MUSTAFA 

AREF ALI KADUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, FESSP/MT - 

FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO, 

ADRIANA DA SILVA VIEIRA, ADAUTO ANDRADE NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7.683-MT, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 Outrossim, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, na 

forma do que estabelece o art. 485, I e VI do CPC. Condeno os autores ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
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na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386235 Nr: 22023-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE 

PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 3130-24.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍLIA PINA DOS SANTOS, JOANA DA CUNHA LESCANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALITOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA., GUIA EVANGÉLICO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCÍLIO AUGUSTO - 

OAB:32.250/SP

 Código 61828

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334076 Nr: 4711-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÉLIA ALVES - 

OAB:9534/MT, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391837 Nr: 27116-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, THAÍS 

HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Garcia - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880772 Nr: 17273-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA SILVA - ME - 3M SACOLÃO, 

RADAR SÃO PAULO - RESSARCIADORA DE VALORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660

 Código 880772Vistos.Após a citação editalícia do requerido 3M Sacolão 

(Sidinei Ferreira Silva ME) (fls. 82/83), o mesmo compareceu nos autos 

(fls. 84/85), juntando documentos e procuração (fls. 86/94).Contudo, não 

houve apresentação de contestação (fl. 96).Assim sendo, declaro a 

revelia do referido demandado, sem, contudo, aplicar os efeitos da 

contumácia (presunção de veracidade dos fatos, tendo em vista o 

estabelecido pelo art. 345, I do CPC(...) intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão:a)Especifiquem as 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de 

indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, 

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).Transcorrido o prazo 

fixado, certifique-se eventual inércia das partes, e em seguida remeta-se 

o feito para prolação de decisão de saneamento e organização do 

processo.Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às providências. Cumpra-se, com 

urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 

08 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 341217 Nr: 11568-29.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS CHAINCA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382763 Nr: 18086-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADALBERTO ALVES, CONDOMÍNIO 

EDIFÍCIO TUCUNÃ, IGREJA PRESBITERIANA DAS CEREJEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:OAB/MT 7.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 382763

Vistos.

Diga o autor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da manifestação de fl. 198 

e documentos colacionados pelo requerido, indicando, se for o caso, as 

provas que pretende produzir.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 08 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721428 Nr: 16932-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO, LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIEVENTOS PROMOÇÃO DE EVENTOS LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 Código 721428

Vistos

Trata-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte 

devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento de eventual 

restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378369 Nr: 14470-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DITAMAR FRANCISCO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, PAULO MÁRCIO 

RIBEIRO, ZAID OMAIS, PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS, ADMAR PINTO 

DOS SANTOS REIS, CLAUDIMAR DEMARCO, JORGE ITO, ERVILA SILVA 

DE ALMEIDA, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, o 

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827127 Nr: 33015-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIRCE MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMEL NAUFAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO OSVALDO VILANOVA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028315-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE LARA (AUTOR(A))

DIEGO KNOPP FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028315-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO ROSA DE LARA RÉU: IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO 

Verifico que houve um erro material no que tange a data de designação da 

audiência de conciliação, constando o mês de agosto, quando o correto é 

o mês de outubro. Desta maneira, retifico o despacho retro no que tange a 

este ponto, devendo assim constar: “ (...) Cite-se e intime-se a parte 

requerida e os litisconsortes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 22 de OUTUBRO de 

2018, às 10h30min – Sala: Conciliação 06, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

(...)” Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017866-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA (ADVOGADO(A))

MALAB PRODUCOES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA FREITAS CASTRO DE MELO CARVALHO (ADVOGADO(A))

RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 15706136 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011621-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028200-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE FATIMA GIACOMAZZO (RÉU)

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015196-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BORGES DE SA GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028555-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ELIAS BRAGA DE PAULA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022160-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS (RÉU)

JOBSON OSCAR BOTTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022160-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA BOTTOS, JOBSON OSCAR BOTTOS 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 09h30 – Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 

no mesmo prazo, purgar a mora, (Lei n. 8.245/1.991, art. 62, II), 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). No caso de purgação da mora o 

Requerido poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os 

aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de 

mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 

20% (vinte por cento) sobre o montante devido, se do contrato não 

constar disposição diversa. Efetuado o depósito, se o locador alegar que 

a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o Requerido para 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei 

n. 8.245/1.991). Conste do mandado as advertências do artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de 

setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024489-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031968-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013477-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024172-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISLAINE SANTOS SANTANA (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 a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019226-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALEF MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021367-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))
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CLODOMIR OLIVEIRA FALCAO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016626-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

FABRICIO LUCAS DA COSTA PINHO (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 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029748-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIAN OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013879-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO ALCARAZ (DEPRECANTE)

EVA RODRIGUES (DEPRECANTE)

LUCIENE MARY LOPES DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ROBERTA REIS BITENCOURT OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013879-58.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: LUIZ MARIO ALCARAZ, EVA RODRIGUES DEPRECADO: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE Em face da certidão de 

ID: 15586323, devolva-se a missiva com as devidas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018020-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

LORENCO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

LAIR PEREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

ALBERTINA PEDROSO DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE ANDRADE DIAS (ADVOGADO(A))

PATRICIA KELLER CIECHOWICZ (ADVOGADO(A))

MARCIO VIANNA (REQUERIDO)

DAIANA VIANNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018020-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LORENCO RODRIGUES DE MATTOS, ALBERTINA PEDROSO 

DE MATTOS REQUERIDO: MARCIO VIANNA, DAIANA VIANNA 

Considerando que não houve a expedição de mandado para fins de oitiva 

do requerido Marcio Vianna, hei por bem designar o ato para a data 

06/11/2018 às 13h30, devendo ser intimado por meio de Oficial de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028113-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ÂNGELO PASINATO (REQUERENTE)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA INES ZARO OAB - 372.237.120-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLD BORCHARDT (REQUERIDO)

INES TERESINHA BORCHARDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MILTON ALVES DAMACENO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028113-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESPÓLIO DE ÂNGELO PASINATO REPRESENTANTE: 

TERESINHA INES ZARO REQUERIDO: INES TERESINHA BORCHARDT, 

HAROLD BORCHARDT Cumprida a ordem, devolva-se a missiva com as 

devidas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021955-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TENUTA (REQUERENTE)

MARIO MARCIO TENUTA (REQUERENTE)

THIANY PAULA REZENDE MOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021955-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO TENUTA, MARIO MARCIO TENUTA REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A Considerando a notícia de que o autor Antônio 

Tenuta faleceu, consoante certidão de Id. 14691801, o mesmo deve ser 

substituído por seu respectivo espólio, representado pelo inventariante ou, 

já tendo ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus 

herdeiros/sucessores. Assim, intime-se o autor, na pessoa de seu 

advogado, para regularizar o polo passivo da presente demanda, para 

posterior prosseguimento do feito, ficando os autos suspenso nos termos 

do artigo 313, I, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de outubro 

de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028377-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028377-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR REQUERIDO: 
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MAURO JOSE DE SOUZA Cumpra-se com conforme deprecado, servindo 

a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033522-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMOLIN (ADVOGADO(A))

Andreolla Materiais de Construção LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033522-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

REQUERIDO: RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

devolução da carta precatória a comarca de origem, sem o seu devido 

cumprimento. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033479-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033479-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO APARECIDO GONCALVES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO Redistribua-se a carta 

precatória perante uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034058-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO DE LIMA (REQUERENTE)

LUCILENE MARIA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH DO NASCIMENTO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034058-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ALFREDO DE LIMA REQUERIDO: EDITH DO 

NASCIMENTO DE JESUS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, para: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de devolução da carta precatória para 

comarca de origem, sem o seu devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065010 Nr: 53174-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três 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) Declarar a 

inexistência do débito de R$ R$86,02 (oitenta e seis reais e dois 

centavos).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084264 Nr: 3527-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para:a) DECLARAR a inexistência do 

débito de R$528,56 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis 

centavos) que causou a negativação do nome da parte reclamante;b) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) e correção monetária pelo índice INPC) desde o seu 

descumprimento.Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075363 Nr: 57675-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco 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) Declarar a 

inexistência dos débitos de R$ 69,24 (sessenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos), R$ 110,58 (cento e dez reais e cinquenta e oito 

centavos), R$ 91,88 (noventa e um reais e oitenta e oito centavos) e R$ 

71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos).Condeno, ainda, a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162445 Nr: 36942-66.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E 
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FUNDAMENTAL LTDA, CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PEREZ SANDOVAL - 

OAB:324.700/SP, LUIS MARCELO BARTOLETTI - OAB:324.000

 Decisão interlocutória dispensa relatório. A parte requerida às fls. 53/59 

suscitou preliminarmente a incompetência territorial em face da 

inobservância do foro de eleição. Com razão a parte requerida. A 

presente ação tem como base o contrato de fls. 61/64 que prevê em seu 

item 33 a eleição de foro da Comarca de São Caetano do Sul-SP para 

conhecer e decidir qualquer questão relacionada com o presente 

Convenio. 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. Nesse sentido o art. 63 do CPC Art. 63. As partes 

podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo 

foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Ademais, 

sobre o assunto, também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, por 

meio da Súmula 335, a qual transcrevo para evitar tautologia: É válida a 

cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Ante 

o exposto, acolho a preliminar e declino da competência para o Juízo Cível 

da Comarca de São Caetano do Sul-SP. Decorrido o prazo para eventuais 

recursos, remetam-se os autos com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085222 Nr: 3900-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Ante o exposto:a)DEFIRO a extensão dos efeitos da tutela de urgência e 

DETERMINO que a ré proceda ao restabelecimento do fornecimento de 

água na matrícula indicada na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária que majoro para R$ 1.000,00 (mil 

reais);b)Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;d)Em face 

da perícia requerida, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, o perito THIAGO GUIMARÃES BAIS 

MARTINS, engenheiro ambiental e sanitário, CREA/MS 13686 – 2’’ REGIÃO, 

com endereço à Av. Rubens de Mendonça, nº. 1856 – SL. 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (67) 3052-7636. Intimem-se as partes para, 

em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.e)Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte 

ré, esta arcará com a integral idade dos honorár ios 

periciais.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 175056 Nr: 23151-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroldo Gonçalo de Arruda, Rose Meire Barbosa de 

Arruda, ESPÓLIO DE GASTÃO DE MATTOS MULLER, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS CALDERAN, FREDERICO GUILHERME MOURA MULLER, MARIA 

DA GLÓRIA DE MOURA MULLER, WALDIR TODESCHINI, WALTER KAZUO 

NAKANO, NOBUKO SONIA NAKANO, FREDERICO GUILHERME MOURA 

MULLER, TÂNIA MARIA ESTRELLA FERNANDES CALDERAN, GUILHERME 

FREDERICO MOURA MULLER, MARIA ELISA MEIRELLES MULLER, 

ELEONORA MARCIA VILA MULLER, JULIANA MIGUEL BILAR, ESPÓLIO DE 

NORIVAL GONÇALVES BILAR, MARCUS VINICIUS BELOTO DO 

NASCIMENTO, ADRIANA KAIZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, JORANI 

BENIRA ASKAR DE SABOIA CAMPOS, JOSE GERALDO DE SABOIA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, WILSON SALES 

BELCHIOR - OAB:21.150A

 Trata-se de embargos de terceiro distribuídos na data de 28/09/2004 (fl. 

02/verso) perante a 4ª Vara Cível da Capital, por dependência aos autos 

de execução nº. 4.780/1997.

Às fls. 84/88 foi proferida sentença julgando procedentes os embargos de 

terceiro.

Em seguida foi proferido despacho à fl. 91 declarando a suspeição do 

magistrado e determinando a sua remessa ao substituto legal.

Às fls. 92/verso consta a redistribuição do processo em 23/04/2008 

perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário.

A partir de tal data o processo tramitou normalmente perante a referida 

unidade judiciária, até que em 16 de abril de 2018 (fls. 693) sobreveio 

decisão do juízo suscitado reconhecendo a incompetência sob o 

argumento de que houve sentença proferida em 13 de janeiro de 2008 

perante a 4ª Vara Cível da Capital (fls. 84/88), sendo injustificada a 

redistribuição, além de ter exaurida a matéria bancária na referida ação.

Pois bem.

Após análise acentuada dos autos extrai-se que a interpretação adotada 

pelo juízo suscitado está equivocada.

Vejamos.

O presente feito foi distribuído em 2004 perante a 4ª Vara Cível, tendo esta 

unidade sofrida alteração de competência e nomenclatura por força do 

Provimento nº. 004/20008/CM, que assim definiu no art. 1º, I:

 “(...)

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.

(...)”.

Ou seja, a antiga 4ª Vara Cível passou a ser a atual 1ª Vara Especializada 

de Direito Bancário, de maneira que para lá deveria ter sido distribuído o 

presente feito.

 Ressalto que até 2014 a atual 4ª Vara Cível tinha nomenclatura de 21ª 

Vara Cível, quando então foi publicada a Resolução nº. 15/2014-DTP 

alterando as denominações e ordem cronológica, passando a ter a nova 

nominação.

Ou seja, não poderia ter declinado à competência sem antes se certificar a 

respeito.

Nessa linha de intelecção, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, e SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do inciso II do artigo 66 e o 

caput do artigo 951 do Código de Processo Civil, determinando, nos 

moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do Código de Processo 

Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cópias da sentença de fls. 84/88, 

despacho de fls. 91/93, sentença de fl. 353 e decisão de fl. 693.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085072 Nr: 3820-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT, FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, na forma do artigo 85, §2º , do CPC. Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120602 Nr: 19064-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção da prova documental e pericial;b) 

Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;d)Em face 

da perícia requerida, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Intimem-se as partes para, 

em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.e)Ante a distribuição do ônus da prova, as despesas deverão 

ser custeadas pelo requerido Banco Panamericano S/A nos termos do art. 

95 do CPC;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125917 Nr: 21305-75.2016.811.0041

 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: DULCEMARA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Gonçalves - 

OAB:131.351

 Ante o exposto: a)DECLARO o feito saneado, rejeitando-se a impugnação 

à Justiça Gratuita e a impugnação ao valor da causa;b)RETIFIQUE-SE a 

autuação e registro do feito para constar como requerida AMBEV S/A – 

FILIAL CUIABÁ;c)DEFIRO a produção das provas documental, testemunhal 

e depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão;d)DEFIRO a 

produção da prova pericial e para sua realização nomeio, 

independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636, a qual deverá indicar ao 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da 

perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. A seguir, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às 

partes;e)Os Honorários periciais serão pagos exclusivamente pela parte 

requerida, uma vez que pugnou pela produção da prova pericial, 

consoante petição de fls. 63/66;f)Em face do princípio da cooperação, 

manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls. 70/72, devendo 

informar ao Juízo qual a unidade produtora da cerveja objeto da demanda, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 05 de 

outubro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125386 Nr: 21077-03.2016.811.0041

 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: PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DE CARVALHO, MARIA MARCHI DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JÚLIO - 

OAB:OAB/MT 16.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT

 Manifeste-se o Município de Cuiabá acerca da petição de fls. 146/147 e 

documentos de fls. 148/233, no prazo de 30 (trinta)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

Diante da insistência da oitiva da testemunha, redesigno audiência para dia 

18/10/2018 às 16h.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1171426 Nr: 40757-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ILKA BRANDÃO, ILKA IZABEL 

BRANDÃO ESPINDOLA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Compulsando os autos, verifico ser a parte autora beneficiária da 

gratuidade da justiça, logo, está isenta do pagamento dos honorários 

periciais, ficando estes a cargo do Estado caso a autora não se sagre 
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vencedora em seu pleito.

Assim, intime-se o perito para que designe data, hora e local para a 

instalação dos trabalhos periciais.

Expeça-se o competente alvará para liberação dos valores referentes à 

perícia em favor do expert.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67073 Nr: 8544-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPARGATAS - SANTISTA TÊXTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CAMARGO, BRASTÊXTIL DIST. DE 

TECIDOS LTDA., SEBASTIÃO ALMEIDA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TENILLE PEREIRA 

FONTES, para devolução dos autos nº 8544-08.1999.811.0041, Protocolo 

67073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015605-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CARVALHO DA COSTA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de 

Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela ajuizada por Arlete 

Carvalho da Costa contra Águas Cuiabá S/A. A decisão de ID 13688543 

deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o restabelecimento do 

fornecimento de água na Unidade Consumidora indicada na inicial, em 

função da discussão sobre o valor das faturas cobradas. A requerida 

apresentou contestação em manifestação de ID 15279602 alegando a 

ocorrência de vazamentos. O autor manifestou-se em ID 15780556 

pugnando pela extensão dos efeitos da tutela de urgência, tendo em vista 

que o fornecimento de água foi novamente interrompido ante o 

inadimplemento de faturas consideradas abusivas. É o breve relato. 

Fundamento e 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 de urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, vejo que a 

decisão de ID 13688543 determinou: “Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos liminares, 

determinando que a reclamada: a) RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 41255-4, até ulterior deliberação deste Juízo. b) SE 

ABSTENHA de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito referente aos débitos dos meses de março a maio de 2018, 

debatido nos autos. c) Adeque as faturas a serem emitidas no curso do 

processo à média de 15m³ (quinze metros cúbicos) de água.” Ante 

descumprimento, verifico que as condições para a extensão dos efeitos 

da tutela de urgência se encontram presentes. Conforme documentação 

acostada aos autos, as faturas tidas por abusivas, as quais a requerente 

deixou de quitar, se referem aos meses de março, abril, maio e 

junho/2018. Como se vê, a determinação deste Juízo foi que a requerida 

adequasse as faturas a serem emitidas no curso do processo à média de 

15m³ (quinze metros cúbicos) de água, o que não vem sendo cumprido. 

Constata-se em documento juntado pela própria requerida em ID 15544213 

que as faturas dos meses de junho e agosto/2018 superam à média de 

15m³ (quinze metros cúbicos), portanto, é evidente o descumprimento da 

ordem judicial. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona a respeito da 

interrupção no fornecimento de água por débitos pretéritos: AGRAVO 

INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 

DESCABIMENTO. I - A indicação do valor de R$ 605,98 atinente ao débito 

objeto de impugnação, na motivação da decisão monocrática combatida, a 

caracterizar erro material. Neste sentido, o saneamento do vício, com 

vistas a constar a quantia de R$ 6.127,21. II - Tendo em vista tratar-se de 

débito pretérito, decorrente da recuperação de consumo, inviável a 

ameaça ou o corte no fornecimento de água como forma de coerção e 

constrangimento do usuário ao pagamento da dívida - artigo 42 do CDC -, 

na esteira dos precedentes do e. STJ, e deste TJRS. Correção de erro 

material. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70077521011, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, 

Julgado em 27/09/2018) Assim, tenho que merece acolhimento o pedido do 

autor para que os efeitos da tutela de urgência sejam estendidos. Ante o 

exposto, DEFIRO a extensão dos efeitos da tutela de urgência ao mês de 

junho/2018 e DETERMINO que a ré proceda ao restabelecimento do 

fornecimento de água na matrícula indicada na inicial, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que majoro para R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais); Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1034665-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAIANA TODESCHINI (ARGUINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(ARGUÍDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ARGUÍDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034665-26.2017.8.11.0041. ARGUINTE: 

THAIANA TODESCHINI ARGUÍDO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE 

LTDA. Trata-se de Incidente de Falsidade de Assinatura em Documento em 

que a parte arguente sustenta falsidade de assinatura dos documentos de 

identificação número 7376272 e 7376229, respectivamente, termo de 

posse e termo de vistoria. Tenho que o prosseguimento deste feito resta 

prejudicado ante a não observância dos dispositivos do Código Processo 

Civil. A referida matéria é abarcada pelos arts. 430 à 433 do CPC, que 

determinam a suscitação da falsidade na contestação, na réplica, ou no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do documento tido por 

falso (art. 430 CPC). Assim, determino o arquivamento do feito com as 

devidas baixas. Sem custas e honorários por se tratar de mero incidente 

processual. Arquiva-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007976-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BARROS LOPES (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007976-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRAZIELE BARROS LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 
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ajuizada por Graziele Barros Lopes, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 16/04/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13898471. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de comprovação da 

entrega de documentos necessários na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e ausência de laudo IML. No mérito, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13898471. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 16/04/2016. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

13898471, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de comprovação 

de entrega da documentação Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 12462121 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12462121. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/04/2016. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12462112), bem como laudo 

pericial (ID 13898471). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 16/04/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13898471, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 
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do sinistro em 16/04/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 08 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006832-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006832-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rafael Gonçalves Silva Costa, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13896116. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e ausência de comprovação da entrega de 

documentos necessários na esfera administrativa. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13896116. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/02/2018. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13896116, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12276188. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Colacionando os 

autos verifico que o autor juntou em ID 12276188 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 04/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12276188), bem como laudo pericial (ID 13896116). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 04/02/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13896116, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 
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a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 04/02/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 08 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008407-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEFRAN ANTONIO NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Benefran Antonio Norberto da Silva, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/01/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13887652. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 13887652. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/01/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 13887652, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

12485446 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12485446. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12485394, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 12485364), bem como laudo pericial (ID 
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13887652). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 23/01/2018, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 13887652, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura pélvica com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) de 100% (cem por cento), calculada em 25% (vinte e cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade da estrutura pélvica, o percentual 

incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resulta a quantia 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 23/01/2018 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025413-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO PEDRO CARNEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Leandro Pedro Carneiro, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10918003. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ausência de documentos no requerimento na esfera 

administrativa, ilegitimidade passiva e ausência do laudo do IML. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13556595. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/11/2016. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13556595, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o 

autor juntou em ID 9483116 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de extinção do processo para 

regularização do requerimento administrativo vai de encontro à celeridade 

processual, tendo em vista que todas as provas já foram produzidas sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a perícia médica. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da legitimidade passiva 

ad causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 
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DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/11/2016. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 9483117), bem como laudo pericial (ID 13556595). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 17/11/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13556595, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos membros superiores, o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), resulta a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da 

data do sinistro em 17/11/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011209-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROCKENBACH - EPP (AUTOR(A))

dayse guimarães fernandes balduino (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011209-47.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

réu/embargante para se manifestar sobre a petição e documentos 

juntados pela autora/embargada (Id 11618668) em cinco dias. Após, 

concluso para decisão quando à impugnação à justiça gratuita e 

saneamento do feito. Cuiabá, 05 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001834-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (AUTOR(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON LUIZ WOLFF (RÉU)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001834-22.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pela 

autora (ID 10731853 e ss) em cinco dias. Após, concluso para 

saneamento. Cuiabá, 05 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019581-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE LETICIA RODRIGUES PAILO (REQUERENTE)

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019581-82.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não 

surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as 

partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 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). Cuiabá, 05 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016658-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE (ADVOGADO(A))

ERICKA DE SOUZA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que os Embargos de 

Declaração opostos pela parte requerida no ID 15330303 são tempestivos. 

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030592-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIZA MARIA FIGUEIREDO BICUDO (REQUERIDO)

 

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 15758558, no prazo 

de 05 (cinxo) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023460-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HONDA MERCANTIL POLLUX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. H. FEITOSA CABELEIREIROS - 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 15758562, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024134-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (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 15759308, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000846-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO POR DO SOL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA VINHAL SOUSA ROCHA (EXECUTADO)

GUILHERME APARECIDO ROCHA (EXECUTADO)

 

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 15759318 e 

15759311, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021244-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 15770759, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006598-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

ANIZIO DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006598-51.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030631-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY DE AMORIM PANIAGO (ADVOGADO(A))

JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SHERLLA AMORIM OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (RÉU)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA (ADVOGADO(A))

MARCOS SOUZA SANTOS (ADVOGADO(A))

SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA (RÉU)

LEANDRO CASTRO E SILVA (RÉU)

JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES 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 15770747, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027837-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (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 15770848, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021655-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (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 15770856, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031198-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR(A))

ROGERIO PERES BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALVES ANDRADE (RÉU)

JOSILAINE QUELI OLIVEIRA PIRES (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 15771319 e 

15771309, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020250-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (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 15771323, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033124-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

BARBARA DO CARMO SPOSITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033124-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026698-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (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 157716, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013761-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES CICHETTO (ADVOGADO(A))

MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I.B. DA SILVA PRESENTES EIRELI - EPP (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 15495222, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014446-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS CICERO DE SA (REQUERIDO)

NEZIO PEDROSO DE ALVARENGA (REQUERIDO)

 

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 15779433 e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 59 de 643



15779412, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028476-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

JAIRO FALEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA NILZA DE SOUZA WINCK (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 15782238, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR(A))

KELIA PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (RÉU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (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 15782750, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006035-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT OAB - 356.139.049-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006035-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para manifestar sobre a informação de descumprimento constante no 

ID. 15765334, em cinco dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004131-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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 em prosseguimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014774-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

EDENIR VAZ GUIMARAES DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SEMI-JOIAS LTDA 

ME - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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 ID 14715639, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

CEZAR BORGES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

 

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 15759696, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018191-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, em 

cumprimento à determinação de ID 11430557, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação das partes para manifestar 

sobre os documentos de ID 15397199, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005960-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDES DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005960-18.2017.8.11.0041 Vistos e etc. EVANDES 

DA GUIA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 4985868 - p. 01). O autor 

alega que em 04 de dezembro de 2014 foi vítima de acidente 

automobilístico, que lhe acarretou fratura de sínfise mandibular e nariz, 
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com incapacidade parcial permanente, conforme atesta boletim de 

ocorrência, boletim de atendimento e documentos médicos hospitalares. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos (ID 4985874/ 

4985902). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID: 6690954), 

oportunidade em que o autor foi submetido ao exame pericial por médico 

perito da Central de Conciliação. Citada, a ré ofertou defesa com 

documentos (ID 6791827/ 6791850). Na contestação a ré requereu, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que seja procedida 

a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu ainda, a preliminar 

de ausência de interesse de agir, principio da causalidade/sucumbência 

autoral, ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e 

regular do processo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, sustentando a necessidade de prova pericial. Aduz que 

caso seja condenado ao pagamento do seguro, que seja nos termos do 

artigo 3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor impugnou a contestação (ID 8705275). As partes foram intimadas 

para manifestarem o interesse no aproveitamento do exame pericial 

realizado por médico perito da Central de Conciliação (ID: 9713562). As 

partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 9723192, 9835261 e 

10107134). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos 

do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este 

feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

ajuizada por EVANDES DA GUIA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da preliminar de alteração do pólo 

passivo A ré requer a alteração do pólo passivo, ou seja, excluindo ela e 

incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao 

argumento de que é ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. As 

alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir Em que pese à parte ré ter alegado em sua contestação preliminar de 

falta de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, 

essa não deve prosperar, tendo em vista que a autora juntou aos autos no 

ID: 4985902, comprovando o pedido administrativo anterior ao ajuizamento 

desta ação. Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir. Do comprovante de residência em nome de terceiro A 

preliminar arguida pela ré, no sentido de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência da autora para fixação do foro 

não merece prosperar. Conforme previsto no art. 94 e 100, paragrafo 

único do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a 

propositura da ação, seja em seu domicilio, no local do acidente ou ainda 

no domicilio do réu. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO 

COM O MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DPVAT – DIREITO 

PESSOAL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU – OPÇÃO DO 

AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Na ação de cobrança do 

seguro obrigatório (DPVAT), o autor tem a faculdade de ingressar com a 

demanda no foro de seu domicílio ou no local do fato (art. 100, parágrafo 

único do CPC). Todavia, tem a opção de propor a ação no domicílio do réu, 

conforme estabelecido no artigo 94 do Código de Processo Civil, eis que 

se trata de ação fundada em direito pessoal.” (AI, 129544/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014. A 

preliminar de sucumbência autoral é questão de mérito, a qual será 

apreciada a seguir, motivo pela qual a rejeito. Mérito O autor foi vítima de 

acidente automobilístico em 04 de dezembro de 2014, conforme boletim de 

ocorrência (ID: 4985895). A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que 

são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, 

com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, 

ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente à prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como a sua 

quantificação, a qual deve ser comprovada mediante perícia, para 

pagamento proporcional ao percentual da sua incapacidade. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta incapacitante em estrutura crânio facial (ID: 6690954– p. 

03/04). Considerando que a perícia foi realizada pelo médico que atua na 

Central de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma 

sucinta, portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante em 

estrutura crânio facial computada em 50% deve ser calculada de acordo 
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com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%. 

Dessa forma 50% de 100% é igual a 50%. Desta feita, provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no 

percentual de 50%. Com efeito, a fixação do valor da indenização do 

seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 

n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 50% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua incidência deve ser 

desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora na indenização 

do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção 

monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o pagamento do 

benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC que 

melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por EVANDES DA GUIA DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., para 

condenar esta ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Custas e despesas processuais pela ré, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cuiabá, 05 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030190-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO REZENDE HOLPERT (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030190-90.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030193-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO REZENDE HOLPERT (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030193-45.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 
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04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031073-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMIANO SILVA DIAS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031073-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031469-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SUELEN LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031469-14.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014721-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ATANAGILDO BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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 das partes para manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais juntada aos autos no ID 15788747, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015984-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

VALDIRENE CAETANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito 

designou perícia para o dia 05/11/2018, às 8:00 horas, a ser realizada no 

HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá/MT. Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia 

Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010344-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL MONTEIRO (EXECUTADO)

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (EXECUTADO)

 

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 petição de 

ID 15410518 e ss, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875714 Nr: 13908-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem , no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1068865 Nr: 54920-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR JOÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

FRAGATA JUNIOR - OAB:39768/SP

 Certifico que, intimado para regularizar a sua representação processual, 

bem como informar o seu correto endereço, o autora nada manifestou, 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 ré 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.: 745568 Nr: 42720-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERNANDA ANTUNES - 

OAB:12347/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BARBOSA SILVEIRA - 

OAB:29.909, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, LISDETE DE 

OLIVEIRA SILVEIRA - OAB:26705

 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) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS, 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.: 91075 Nr: 2296-60.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR RAMOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE LARA SORIANO, MARIO PINHEIRO 

ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Processo n. 2296-60.1998.811.0041 - Código 91075

DESPACHO

Observo que o devedor Mario Pinheiro Espósito não se encontra 

devidamente representado, ante a ausência de procuração nos autos.

A fim de homologar o acordo entabulado à p. 169/170, intime-o para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte o instrumento de mandato.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 4 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.: 719923 Nr: 15384-14.2011.811.0041

 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: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDGAR DA SILVA 

ALBUQUERQUE, MAFALDA CLEMENTINA DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 , ainda, que na petição de p.238 inexiste pedido de decretação de revelia 

da parte adversa, para que o exequente possa suscitar omissão do 

juízo.Outrossim, o instituto da revelia é inaplicável em cumprimento de 

sentença, sendo que, somente os seus efeitos ultrapassam a fase de 

conhecimento. Nesse sentido:CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Inexistência 

da impugnação ao cumprimento da sentença – Impossibilidade da 

aplicação dos efeitos da revelia no processo de execução – Recurso 

i m p r o v i d o  -  ( T J - S P  2 1 2 4 8 4 3 1 3 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2124843-13.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Lopes, Data de 

Julgamento: 22/08/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/08/2017)AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - ADMITIDA A REVELIA DO RÉU NO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CPC, ART. 322 - INCIDÊNCIA DE 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Admitida a revelia do réu no processo de 

conhecimento, e prosseguindo o autor através do requerimento de 

cumprimento de sentença, não é necessária a intimação pessoal do 

executado. 2. Não tendo havido o pronto pagamento do valor da 

condenação, deve incidir a multa de 10% do art. 475-J do CPC, bem como 

o arbitramento dos honorários advocatícios.(AI 73168/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/09/2014, Publicado no DJE 03/10/2014)Assim, considerando que não 

houve a decretação da revelia em face do executado na fase de 

conhecimento, não há que se falar em sua incidência na fase de 

cumprimento de sentença.Posto isto, e considerando que a petição de 

p.252 não observa os requisitos de embargos de declaração e/ou de 

qualquer outro tipo de recurso, bem como ser inaplicável o instituto da 

revelia em feito que já está em fase de cumprimento de sentença, 

INDEFIRO o pedido 252.Aguarde-se o julgamento do Agravo de 

Instrumento n° 1010227-25.2018.8.11.0000.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

05 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.: 57475 Nr: 10314-02.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO TARASOFF SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:Def. Pública

 Certifico que, intimada acerca da penhora, a parte executada nada 

manifestou, até a presente data. Em assim sendo, nos termos do 

despacho de fls. 140, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167455 Nr: 38998-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RIBEIRO 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, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-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 

MARLI RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE 
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SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta 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.Expeça-se o alvará dos honorários periciais.Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 05 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025140 Nr: 34363-82.2015.811.0041

 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: VALDOMIRO GIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VALDOMIRO GIL DE OLIVEIRA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré 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.Custas 

e despesas processuais pela ré. Condeno a ré também 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, 05 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 769341 Nr: 22304-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRON DE SOUZA MARCONDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, CONSIGNUM PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4.531

 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) ANDRESSA 

PEREIRA LEITE, 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.: 1095963 Nr: 8816-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL FABIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado à fl. 141, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078129 Nr: 309-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREUZILENE PAULA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

NEREUZILENE PAULA RAMOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para condenar esta ao pagamento de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas 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, 05 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371030 Nr: 7504-39.2009.811.0041

 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: ANTONIO PEDROSO DE ASSIS, Elis Dayara Grecco 

Pedroso, Leona Allana Grecco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - OAB:5906/MT, 

CLAUDIO CEZAR FIM - OAB:4943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil, REJEITO a exceção de usucapião e, consequentemente, julgo 

procedente o pedido da ação reivindicatória proposta pelo Espólio de 

Antônio Pedroso de Assis representado por suas herdeiras Elis Dayara 

Grecco Pedroso e Leona Allana Grecco Pedroso, para DETERMINAR a 

restituição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Paiaguas, Apto 

204, Bloco 02, nesta capital, matriculado sob o n 70.553 do 2° CRI de 

Cuiabá-MT.Custas pelo réu, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa. No entanto, como defiro ao mesmo os benefícios da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de 

cinco anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 05 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.: 817229 Nr: 23664-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL FARIA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETSEY POLISTCHUCK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo para o cumprimento da obrigação decorreu sem a 

manifestação da parte executada. 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072357 Nr: 56350-77.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 o pedido da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por José Carlos Maciel da Silva 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 da perita.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, 05 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083662 Nr: 3282-81.2016.811.0041

 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: JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 JOAQUIM DA SILVA 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, 05 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148629 Nr: 31072-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY GIANINNI DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 WESLEY GIANINI DE MOURA 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, 05 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088582 Nr: 5490-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES GUEDES

 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

CELIA RODRIGUES GUEDES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré também 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, 05 de 

outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027750 Nr: 35690-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107813 Nr: 13763-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ESTEVÃO CUSTÓDIO DO CARMO

 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

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 122/126, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 108614 Nr: 710-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER, MARCIO BENEDITO 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, ALVARO ROBERTO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14.490/MT, 

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7322-A, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, Luiz 

Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Vistos etc..., DEFIRO a habilitação dos sucessores de Ana Lucia Padilha 

Xavier e determino a sucessão processual pelos seus genitores LUCIENE 

SILVA MENEZES XAVIER e MÁRCIO BENEDITO XAVIER.Promovam-se as 

devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo, para constar 

como exequentes LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER e MÁRCIO BENEDITO 

XAVIER.Após, o transito em julgado desta decisão, venham-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952071 Nr: 966-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CIRILO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo para o cumprimento da obrigação decorreu sem a 

manifestação da parte executada. 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105709 Nr: 12839-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERENICE RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. - OAB:8.184-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 93/97, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124460 Nr: 20640-59.2016.811.0041

 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: JHONATA VITOR SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 

JHONATA VITOR SANTOS DA COSTA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor de condenação.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918195 Nr: 42225-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 323/380, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 407254 Nr: 39422-61.2009.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO MARGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946874 Nr: 58508-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METÓDIO SENDESKI - ME, METODIO SENDESKI JUNIOR - 

ME, ANODIZADORA D´ALUMINIO LTDA, D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO 

LTDA, D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL SEGURO 

SAÚDE, ESPAÇO - CORRETORA ADMINISTRADORA VIDA SEGURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABIO FERREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.280, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes requeridas para apresentarem 

as suas contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 332399 Nr: 3236-73.2008.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE LIN DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial à p. 22/25.Tratando-se de cumprimento de 

sentença, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor.Intime-se o devedor, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado. 

(p. 21/25).Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

NCPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do NCPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, 

se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação 

nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC.Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 08 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.: 758428 Nr: 10674-14.2012.811.0041

 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: ELIZA REGINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA GONÇALVES PEREIRA, DORCIDIA 

GONÇALVES PEREIRA, MARIA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA, DEUSELI 

GONÇALVES PEREIRA, ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA, EDEGAR 

GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo 

com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 

de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política 

habitacional de interesse social.Parágrafo Único A Secretaria de Estado 

de Infra-Estrutura poderá, nos termos da lei federal, propor a doação dos 

bens referidos no caput aos Municípios ou a órgãos encarregados da 

habitação popular, instituições de educação ou de assistência social, sem 

fins lucrativos, como tal reconhecida por lei.”Nesse sentido a recente 

jurisprudência do TJMT:REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - 

MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A 

DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 

6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de 

Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, 

portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda.(...)(ReeNec 174142/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)No presente caso a autora não 

comprovou a quitação do imóvel, sendo claro o interesse do Estado de 

Mato Grosso na presente lide, eis que o imóvel se encontra em seu 

nome.Desta forma, inclua-se o Estado de Mato Grosso no polo passivo da 

presente ação, pois é sucessor da COHAB/MT.Após, por haver interesse 

do Estado de Mato Grosso, remeta-se os autos a uma das Varas de 

Fazenda Pública, eis que nos termos do Provimento nº 004/2008-CM é o 

juízo competente para analisar o feito.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 08 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.: 825220 Nr: 31232-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL PAULISTA DE PROTEÇÃO 

AUTOMOTIVA AIPESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUE AMARAL - 

OAB:13.598/MT, JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - 

OAB:SP-232.992, WASHINGTON HUMBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA - 

OAB:219.432/SP

 honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC". (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (TJ-MS 

14041703020178120000 MS 1404170-30.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível)Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou 

provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do 

CPC/15, para sanar a omissão e o erro material existente na decisão de p. 

213/214.Com a correção, passa a decisão a ter a seguinte redação:“Posto 

isto, diante do evidente equivoco, acolho a impugnação ao cumprimento de 

sentença e determino a INTIMAÇÃO do impugnante Imperial Paulista de 

Proteção Automotiva – AIPESP, para que em 15 (quinze) dias cumpra a 

sentença de p.70/71 em seus exatos termos, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais) nos termos do art. 536,§1° do CPC/15.Caso o impugnante constate a 

impossibilidade/inviabilidade de reparação do veiculo, o mesmo devera 

consignar em juízo o percentual previsto em contrato para o caso de 

perda total do bem, no valor da Tabela FIPE da época do sinistro, 

devidamente corrigido com juros legal a partir da citação, e correção 

monetária a partir do sinistro, conforme entendimento jurisprudencial do 

TJM.Condeno o autor em honorários advocatícios sucumbenciais que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2° I a IV, do CPC.”.Defiro o levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente. Expeça-se o alvará.”No mais, 

mantenho incólume à sentença recorrida.O prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do CPC/15.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 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.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 

LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 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 monitória proposta por Instituto Educacional 

Matogrossense - IEMAT contra Marilia Gabriella Batista Silva e Maria 

Lucitania Batista da Silva.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 
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o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1031903-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031903-37.2017.8.11.0041 Vistos etc Trata-se de 

cumprimento de sentença endereçado ao juízo da Comarca de Várzea 

Grande, que foi equivocadamente distribuído para Cuiabá. Não há nos 

autos nenhum elemento a autorizar o seu processamento em Cuiabá, quer 

porque tanto o autor como o réu não possuem domicilio nesta comarca, 

quer pela sentença executada ter sido proferida em ação civil pública que 

tramitou em Rio Branco-AC. A par disso, diante do endereçamento da 

inicial e como o autor reside em Várzea Grande, o feito deve ser 

encaminhado para aquela unidade judiciária. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e determino a 

redistribuição a uma das Varas Cíveis de Várzea Grande-MT, nos termos 

do artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004611-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIS BENFICA (REQUERENTE)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004611-43.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum contra Ympactus, 

proferida na ação civil pública que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco –AC. Acolho as justificativas do autor e recebo a 

inicial pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 II do CPC e lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a ré para oferecer 

defesa, em 15 dias. Diante da relação jurídica existente entre as partes, 

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO e determino que a ré apresente os 

documentos solicitados na exordial, em 30 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004528-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CECCATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004528-27.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum contra Ympactus, 

proferida na ação civil pública que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco –AC. Acolho as justificativas do autor e recebo a 

inicial pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 II do CPC e lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a ré para oferecer 

defesa, em 15 dias. Diante da relação jurídica existente entre as partes, 

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO e determino que a ré apresente os 

documentos solicitados na exordial, em 30 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024658-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ETERNA DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

CLAUDIO BIRCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024658-72.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum contra Ympactus, 

proferida na ação civil pública que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco –AC. Recebo a inicial pelo procedimento comum, 

nos termos do art. 509 II do CPC e lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a ré para oferecer defesa, em 15 dias. Diante da 

relação jurídica existente entre as partes, DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO e 

determino que a ré apresente os documentos solicitados na exordial, em 

30 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029896-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSIOLI MARTINS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029896-72.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum contra Ympactus, 

proferida na ação civil pública que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco –AC. Acolho as justificativas do autor e recebo a 

inicial pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 II do CPC e lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a ré para oferecer 

defesa, em 15 dias. Diante da relação jurídica existente entre as partes, 

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO e determino que a ré apresente os 

documentos solicitados na exordial, em 30 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028827-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL PEREIRA SANTANA (EXEQUENTE)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028827-05.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum contra Ympactus, 

proferida na ação civil pública que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco –AC. Acolho as justificativas do autor e recebo a 

inicial pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 II do CPC e lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a ré para oferecer 

defesa, em 15 dias. Diante da relação jurídica existente entre as partes, 

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO e determino que a ré apresente os 

documentos solicitados na exordial, em 30 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1034259-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO VINHA BITTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034259-05.2017.8.11.0041 Vistos e etc. João Paulo 

Vinha Bittar ajuizou ação cominatória e indenizatória por danos materiais e 

morais com pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré 

retorne seu plano de telefonia para a modalidade pré-paga, bem como o 

desbloqueio da linha, eis que foi alterado unilateralmente. Alega que é 

consumidor do serviço de telefonia fixa pré-pago. No entanto, em janeiro 

de 2017 o plano foi convertido para modalidade pós-paga sem que 

houvesse sua autorização, sendo que só descobriu o fato ao receber 

faturas de cobranças, vendo-se obrigada a adimpli-las. Afirma que 

efetuou diversas reclamações pelo SAC – Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (protocolos n.º 068056992, 293328313, 293338341, 

293064004, 315047224, 298750584, 499499185, 663553373), efetuou 

também reclamação junto ao PROCON, no entanto, nada foi resolvido. 

Aduz que em contrapartida lhe foi oferecida outra proposta denominada 

“TIM Casa Fixo Light”, na qual o autor pagaria apenas aquilo que utilizasse 

o que foi aceito, porém, as cobranças indevidas permaneceram, razão 

pela qual o autor decidiu parar de efetuar os pagamentos das faturas. 

Diante disso, postula a concessão de antecipação de tutela para 

determinar que a ré retorne a plano para a forma inicialmente contratada, 

bem como para que promova o desbloqueio da linha, sob pena de multa. 

Intimado, o autor promoveu a emenda à inicial. É o relatório. Decido. Defiro 

a emenda à inicial e concedo a assistência judiciária gratuita ao autor. A 

pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Diante destas explanações e, em análise sumária, 

verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, 

uma vez que o autor comprova através dos documentos anexos à inicial 

que tentou solucionar pela via administrativa os problemas gerados, seja 

através do atendimento fornecido ao consumidor pela própria ré, seja pelo 

PROCON. O documento apresentado no ID. 10627287 comprova a 

contratação na modalidade pré-paga para o n.º (65) 4141-1414 e, as 

faturas juntadas pertencem ao mesmo número, no entanto, as cobranças 

se referem a plano pós-pago, o qual o autor alega não ter contratado. 

Assim, demonstrada está a probabilidade do direito do autor, requisito 

essencial à concessão da tutela pretendida. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré 

DESBLOQUEIE a linha n.º (65) 4141-1414, bem como para que 

reestabeleça o plano originalmente contratado. Intime-se para cumprimento 

da liminar, no prazo de 05(cinco) dias. Deixo de designar audiência de 

conciliação, eis que o SISTEMA DE PAUTAS COMPARTILHADAS não está 

funcionando. Assim, cite-se e intime-se a parte ré para cumprir a liminar e 

oferecer contestação. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 8 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038548-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JUCINEY VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038548-78.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

requer em caráter liminar a declaração de inexistência de empréstimo 

consignado que alega não ter contratado. Todavia, não há possibilidade de 

deferimento de seu pedido nesta fase, eis que se trata de questão de 

mérito, devendo ser decidida mediante análise probatória. Ademais, um 

dos requisitos à concessão do pedido liminar é a reversibilidade, o que 

não é o caso dos autos, haja vista que a declaração da inexistência do 

suposto contrato falso não é medida reversível. Assim, INDEFIRO o pedido 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, eis que o SISTEMA 

DE PAUTAS COMPARTILHADAS não está funcionando. Cite-se a ré para 

que, querendo, apresente defesa no prazo legal. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Cuiabá, 8 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032623-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEWP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032623-67.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de consignação de chaves c/c antecipação de tutela proposta por 

Ronaldo Gonçalves da Conceição e Antônio Cassio Correa da Costa em 

desfavor de CEWP Comércio e Distribuição de Eletro Eletrônicos Ltda., 

aduzindo, em síntese, que firmaram contrato de locação com a ré do 

imóvel localizado na Rua João Gomes Sobrinho, n. 609, Bairro Lixeira, 

Cuiabá/MT, destinado ao exercício de atividades comerciais dos locatários. 

Narram que o contrato celebrado possuía o prazo de 05 (cinco) anos com 

início em 24/02/2012 e término, 24/02/2017. Informam que o “Barracão” 

precisava de uma reforma para habitabilidade e, ainda, ter um contra piso 

estruturado que suportasse muito peso, visto que sua atividade comercial 

envolvia o recebimento de mercadoria pesada (papel) caminhão e carreta 

e a locadora garantiu que imóvel havia sido projetado com um bom contra 

piso e que não haveria qualquer problema quanto a isso e, quanto as 

demais reformas, deveria ocorrer às suas expensas. Diante disso, 

fecharam negócio, se obrigando o pagamento de locação mensal de R$ 

3.000,00. Relatam que depois de sete meses de locação, em 

setembro/2012, o piso do imóvel ruiu e os locatários, por meio de vistoria in 

loco, juntamente com a locadora, constataram que as condições de 

continuar a trabalhar naquele local não eram ideais nem seguras, visto que 

o contra piso não suportou o peso das carretas, empilhadeiras e das 

prateleiras com pallets que armazenariam o estoque de produtos da 

empresa, evidenciando que a ré não entregou imóvel em condições 

adequadas a servir os locatários para o uso convencionado. Asseveram 

que a ré garantiu que providenciaria o conserto do piso do imóvel no final 

daquele ano, dezembro/2012. Mas não o fez e a ré, sem qualquer 

justificativa, disse que não cumpriria mais com a garantia nem fazer mais a 

correção no contra piso, infringindo a cláusula 7ª do contrato. Contam que 

diante da posição da locadora, não lhe restou outra opção senão arcar 

com ônus integral de aproximados R$ 12.000,00, para reparar o contra 

piso do imóvel (despesas, mão de obra, materiais e etc.), ficando 

convencionado com a ré que esta bonificaria os locatários ao longo dos 

anos, mas não foi isso que ocorreu. Aduzem que o contrato venceu em 

24/02/2017 e, em cumprimento ao avençado, procurou a ré para 
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devolução do imóvel ou, se fosse do interesse desta, prorrogar a locação 

até 31/08/2018. Informam que restou ajustado a prorrogação e reajuste do 

aluguel para R$ 4.000,00 e que, faltando seis meses para o término do 

contrato, notificaram a ré, verbalmente, sobre o fechamento da empresa, 

confirmando o encerramento do contrato na data de 31/08/2018 e 

desocupação, devolução do imóvel e das chaves em 01/09/2018. Restou 

pactuado, ainda, que nesses últimos seis meses o aluguel seria reduzido 

para R$ 3.500,00, nos meses de março, abril, maio e junho/18 e R$ 

3.000,00, em julho e agosto, todavia, a ré descumpriu o acordo. Alegam 

que com o vencimento solicitaram a realização de vistoria para devolução 

do imóvel e das chaves. Não obstante, em conversas por telefone, restou 

acordado inicialmente que a desocupação do imóvel e a entrega das 

chaves não ocorreria mais na data convencionada, pois pactuaram que o 

imóvel seria ocupado por um novo inquilino (Sr. Haroldo Rosa de Paula), 

que adentraria no barracão no dia 10/09/2018, ficando acertado, ainda, 

que este compraria toda a estrutura física, divisórias de duas salas, 

aparelhos de ar condicionado e sistema de segurança já instalado. Narra 

que no dia 06/09/2018 a ré informou que o acordo com Haroldo não 

avançou, prorrogando o prazo para entrega do imóvel e chaves para o dia 

10/09/2018. Porém, no dia da entrega, a ré se recusou a receber as 

chaves afirmando que o barracão ainda tinha resíduos descartáveis. 

Postergaram então a entrega para o dia seguinte (11/09/2018). Porém, a ré 

não compareceu e que no outro dia (12/09/2018) exigiu de forma 

desarrazoada o pagamento de um mês de aluguel e, ainda, se recusou a 

receber as chaves sob o pretexto de descumprimento de obrigações. 

Asseveram que esse foi o estopim para que as tratativas se tornassem 

infrutíferas administrativamente, visto que depois de muitos 

desentendimentos a ré apresentou conduta anormal, com temperamento 

descontrolado, insultando de forma agressiva, ameaçadora e intimidadora. 

Afirmam que notificou para sanar o impasse, mas não lograram êxito. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para recebimento em 

cartório as chaves do imóvel, objeto desta demanda, autorizando a 

devolução do imóvel à locadora, com a consequente liberação da 

obrigação locatícia desde o dia 10/09/2018. A inicial veio instruída com 

documentos pessoais, contrato social, contrato de locação, notificação 

extrajudicial, boletim de ocorrência, comprovante de depósitos, fotografias 

de obras. Determinada a emenda da petição inicial (Id 15668503), a ordem 

foi atendida nos ID’s 15744265, 15766879, 15766880. É o relatório. Decido. 

Defiro a emenda da petição inicial. A tutela almejada pela autora é regulada 

pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) No caso dos autos, a relação jurídica entre as partes está 

demonstrada por meio do contrato de locação anexado nos autos, assim 

como o desinteresse dos autores no prosseguimento do contrato, visto a 

notificação extrajudicial (Ids 15627604). Os comprovantes de depósitos 

referentes os aluguéis (Id 15627614) e extrato de pagamento de energia 

elétrica (Id 15627615) demonstram a inexistência de débito dos autores 

para com a ré, ficando demonstrada a probabilidade do direito. De igual 

forma, resta evidente o perigo da demora, haja visto que se continuarem 

na posse imóvel, em razão da não entrega da chaves, a ré poderá 

continuar cobrando os aluguéis que vencerem no decorrer do processo, 

assim como com despesas de energia elétrica e os demais anotados no 

contrato de locação. Desse modo, não há óbice no recebimento das 

chaves em cartório. Registra-se, ainda, a inexistência de perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante destas explanações, plausível a 

concessão da tutela provisória de urgência, consistente na autorização da 

consignação judicial das chaves do imóvel situado na Rua João Gomes 

Sobrinho, n. 609, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT. Nesse sentido: “49757901 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TUTELA 

DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

COMERCIAL. CLÁUSULA QUE PREVE RESCISÃO ANTECIPADA POR 

QUALQUER DAS PARTES. DENÚNCIA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICA. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - A empresa locatória, de acordo com o previsto na 

cláusula décima do contrato de locação de imóvel comercial, notificou 

extrajudicialmente o locador acerca da rescisão antecipada do contrato, 

consignando expressamente na referida notificação a inexistência da 

vontade da renovação contratual, de modo que procederia a entrega e 

devolução do imóvel, nos termos do contrato firmado, com a entrega das 

chaves do imóvel livre de bens e coisas para vistoria. 2 - Vislumbra-se a 

existência da ciência inequívoca do locador a respeito da ausência de 

interesse da locatária na renovação do contrato firmado, evidenciado 

pelas notificações extrajudiciais acostadas aos autos. 3 - Por outro lado, 

também restou demonstrada, por meio da contranotificação feita pelo 

locador à locatária, a recusa no recebimento das chaves, o que motivou o 

ajuizamento da ação de consignação de chaves. 4 - Com relação a 

recusa, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais débitos 

ou qualquer outra obrigação decorrente do contrato não constituem motivo 

justo para a recusa ao recebimento das chaves, porquanto nesses casos 

disporá o locador das ações próprias para se ressarcir do inadimplemento 

das obrigações do locatário. 5 - Assim, o fato da locatária não ter 

adimplido as obrigações assumidas pela cláusula sétima do contrato, quais 

sejam, completar o aterro de todo o terreno e efetuar a averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis das benfeitorias realizadas no decorrer do 

contrato, não pode obstar a entrega das chaves, porém não desonera a 

locatária de cumprir com as obrigações ou a indenizar o locador pelas 

perdas e danos sofridos com o inadimplemento, situações a serem 

discutidas em ação própria, que na espécie já fora ajuizada. 6 - Ademais, 

há perigo de dano à locatória, tendo em vista que, enquanto as chaves 

não forem entregues, considera-se que o imóvel está em sua posse e, 

portanto, o agravado deverá arcar com os encargos da locação do imóvel 

que não deseja mais utilizar, como ponderado na decisão agravada. 7 - 

Recurso não provido.” (TJES; AI 0008682-68.2018.8.08.0048; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/09/2018; DJES 

13/09/2018) (destaquei). Posto isto, presentes os requisitos autorizadores 

e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para AUTORIZAR que os autores efetuem a 

consignação em Juízo das chaves, no prazo de 24 horas. A gestora 

deverá certificar nos autos a entrega das chaves e deposita-la em pasta 

própria. Cite-se e intime-se a ré para a retirada das chaves, bem como 

oferecimento defesa, no prazo de 15 dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032501-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA PEDROSO (AUTOR(A))

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MACIEL DE OLIVEIRA (RÉU)

CONTRA QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032501-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que a autora 

requer sua distribuição por dependência aos autos de nº 

46285-91.2013.811.0041 (cód.842157), que tramita neste Juízo de forma 

física. O art.3º da Portaria 296/2016-PRES determina que as ações 

protocoladas de forma física até o dia 11/07/2016, incluindo seus 

incidentes, devem tramitar de forma física até seu arquivamento. Assim, 

intime-se a autora para que distribua o presente feito de forma física por 

dependência ao processo de código 842157. Após, cancele a distribuição 

deste feito. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO LOURENCO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003073-27.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de 

tutela especifica de urgência) ajuizada por Maria da Cruz Silva e Souza em 

desfavor de Adelino Lourenço Pinto, aduzindo, em síntese, que em 

01/03/2017 firmou contrato de locação verbal, ficando acordado o 

pagamento de R$ 500,00 a titulo de aluguel e R$ 300,00, referente ao 

pagamento de energia. Relata que no estabelecimento, um bar, existia 

apenas um freezer e uma prateleira vazia e que após o seu ingresso, 

aportou outros dois freezers de sua propriedade e firmou contrato de 

comodato com a Cervejaria Petrópolis Centro Oeste Ltda., para 

fornecimento de bebidas, com inicio em 31/07/2017, ficando como fiel 

depositária dos bens assinalados no referido contrato. Narra que em 07 

de agosto de 2017 o réu retomou as chaves do imóvel, passando a 

administrar o estabelecimento e que o mesmo afirmou à autora que ela 

voltaria administrar o local se pagasse a quantia de R$ 2.500,00, ou por 

determinação judicial. Informa que lavrou boletim de ocorrência e tentada a 

conciliação mediada pela Defensoria Publica, não obteve êxito. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar que o réu apresente 

cópia do contrato de locação, lhe devolva a administração do bar ou, 

alternativamente, permita retirar do bar os móveis de sua propriedade. No 

mérito, a procedência dos pedidos, tornando-os definitivo. A inicial veio 

acompanhada com documentos pessoais da autora e réu, boletim de 

ocorrência, contrato de comodato com empresa de cervejaria, termo de 

sessão de conciliação. Determinada a emenda da petição inicial (Id 

11759781), a autora atendeu a ordem no ID 12095976. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda da petição inicial. O art. 300 do Código de 

Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, 

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está 

precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para 

evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487). Deste 

modo, para o deferimento da tutela almejada pela autora deve estar 

evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Infere-se 

da inicial que as partes firmaram, inicialmente, contrato verbal de locação 

de imóvel comercial, denominado bar dos amigos e que, passado pouco 

mais de cinco meses, o réu retomou as chaves do imóvel no intuito de 

administrar o comércio, retendo o dinheiro do caixa e, ainda, afirmou que 

só sairia dali com ordem judicial ou mediante o pagamento da quantia de R$ 

2.500,00. Os documentos que instruem a exordial demonstram que a 

autora registrou do boletim de ocorrência, corroborando a tese de que o 

réu adentrou o comércio e passou a administra-lo sem o seu 

consentimento. Há também prova de que a autora figura como comodatária 

de utensílios de uma empresa de cervejaria. Ainda, a tentativa de 

resolução do conflito mediada pela Defensoria Pública, porém sem êxito. 

Deste modo, em análise sumária do feito verifico a presença do requisito 

probabilidade do direito, eis que os documentos corroboram a tese da 

inicial, bem como o perigo da demora, tendo em vista que, como 

demonstrado no contrato de comodato, a autora é responsável pelos 

utensílios cedidos pela empresa de cervejaria. Portanto, o deferimento da 

tutela de urgência, no sentido de autorizar a retirada dos utensílios 

cedidos em comodato, é medida que se impõe. No que concerne aos 

demais bens móveis, a autora não demonstrou a propriedade dos 

mesmos, o que impede o deferimento do pedido. Com estas considerações 

e fundamentos, defiro parcialmente a tutela de urgência, para autorizar 

autora que retire seus bens móveis, qual seja: dois freezers horizontal, 

mesas, cadeiras e os utensílios relacionados no contrato de comodato 

com a empresa de cervejaria (ID 11726067), do estabelecimento comercial 

locado, bar dos amigos. Determino, ainda, ao réu que apresente nos 

autos, no prazo da defesa, o contrato de locação firmado com a autora. 

Defiro o pedido do ID 12095976 e concedo o prazo de quinze dias. Cite-se 

e intime-se o réu para cumprimento da decisão e oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 dias úteis. Deixo de designar audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do sistema de agendamento. Todavia, nada 

impede posteriormente que, verificada a possibilidade de composição, seja 

designada audiência de tentativa de conciliação. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000654-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MICHELLE SANTOS MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVO PROGRESSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000654-34.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação monitória proposta por REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO 

contra o SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVO PROGRESSO, 

ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. O pedido de recolhimento das custas ao final do processo foi 

indeferido (ID 12519177). Intimado para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao 

chamado judicial. (ID 12992048). Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente intimado, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente 

ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015893-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RENATO LACERDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015893-49.2016.8.11.0041 Vistos e etc. RENATO 

LACERDA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 2596075- p. 01). O autor 

alega que em 10 de maio de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, 
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que lhe acarretou fratura em membro superior direito com incapacidade 

parcial permanente, conforme atesta boletim de ocorrência, boletim de 

atendimento e documentos médicos hospitalares. Requer a procedência 

da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de quarenta salários 

mínimos, referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A 

inicial foi instruída com os documentos (ID 2596196/ 2596295). A audiência 

de conciliação restou infrutífera (ID: 4767900), oportunidade em que o 

autor foi submetido ao exame pericial por médico perito da Central de 

Conciliação. Citada, a ré ofertou defesa com documentos (ID 4797729/ 

4797750). Na contestação a ré requereu, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e inclusão da 

Seguradora Líder. Arguiu ainda, a preliminar de ausência de interesse de 

agir, principio da causalidade/sucumbência autoral, ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro, ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez e a não vinculação 

ao salário mínimo, sustentando a necessidade de prova pericial. Aduz que 

caso seja condenado ao pagamento do seguro, que seja nos termos do 

artigo 3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor concordou com o aproveitamento do exame pericial realizado por 

médico da Central de Conciliação (ID: 4820291 e 8020695). Impugnação a 

contestação (ID 5019173). As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 

8020695 / 8092588). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo 

a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório ajuizada por RENATO LACERDA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da preliminar de alteração 

do pólo passivo A ré requer a alteração do pólo passivo, ou seja, 

excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para figurar no pólo passivo da 

demanda. As alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir Em que pese à parte ré ter alegado em sua contestação preliminar de 

falta de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, 

essa não deve prosperar, tendo em vista que a parte autora juntou aos 

autos no ID: 2596264 , comprovando que, antes de ajuizar esta ação, 

formulou pedido administrativo de pagamento do seguro DPVAT. Assim, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. Do 

comprovante de residência em nome de terceiro A preliminar arguida pela 

ré, no sentido de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência da autora para fixação do foro não merece 

prosperar. Conforme previsto no art. 94 e 100, paragrafo único do CPC, 

este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura da 

ação, seja em seu domicilio, no local do acidente ou ainda no domicilio do 

réu. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DPVAT – DIREITO PESSOAL – 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU – OPÇÃO DO AUTOR – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Na ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT), o autor tem a faculdade de ingressar com a demanda 

no foro de seu domicílio ou no local do fato (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Todavia, tem a opção de propor a ação no domicílio do réu, 

conforme estabelecido no artigo 94 do Código de Processo Civil, eis que 

se trata de ação fundada em direito pessoal.” (AI, 129544/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014. A 

preliminar de sucumbência autoral é questão de mérito, a qual será 

apreciada a seguir, motivo pela qual a rejeito. Mérito O autor foi vítima de 

acidente automobilístico em 10 de maio de 2016, conforme boletim de 

ocorrência (ID: 2596282). A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que 

são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, 

com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, 

ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente à prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como a sua 

quantificação, a qual deve ser comprovada mediante perícia, para 

pagamento proporcional ao percentual da sua incapacidade. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta incapacitante em mão direita (ID: 4767900 – p. 02/03). 

Considerando que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central 

de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, 

portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante em mão direita 
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computada em 50% deve ser calculada de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70% é igual a 35%. Desta 

feita, provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar, no percentual de 35%. Com efeito, a fixação do valor da 

indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, 

inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA 

INVALIDEZ –ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as 

provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a 

necessidade da produção de outras provas para a comprovação da 

debilidade da vítima. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser 

utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento 

da indenização. (TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, 

Data da publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 

6.194/1994, como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do 

valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua incidência deve ser 

desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora na indenização 

do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção 

monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o pagamento do 

benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC que 

melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por RENATO LACERDA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., para 

condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Custas e despesas processuais pela ré, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cuiabá, 5 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019436-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

FERNANDO BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019436-60.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

FERNANDO BARBOSA DE ARRUDA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados 

(ID: 3651926 p. 01). O autor alega que em 05 de outubro de 2016 foi vítima 

de acidente automobilístico, que lhe acarretou contusões traumáticas na 

coluna cervical e lombar, na perna direita e nos pés, o que resultou em 

incapacidade parcial permanente, conforme atesta boletim de ocorrência, 

certidão de ocorrência, documentos médicos. Requer a procedência da 

ação para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 13.500,00, 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi 

instruída com os documentos (ID 3652175/ 3657637). A ré requereu 

habilitação dos patronos (ID 5041246/ 5509723). Citada, a ré ofertou 

defesa com documentos (ID 5828364). Na contestação a ré arguiu a 

preliminar de falta do interesse de agir. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, a inaplicabilidade do CDC, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Aduz que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 3º, II 

da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID 5841330), oportunidade em que o autor 

foi submetido ao exame pericial por médico perito da Central de 

Conciliação. O autor impugnou a contestação (ID 6682551). As partes 

foram intimadas para manifestarem o interesse no aproveitamento do 

exame pericial realizado por médico perito da Central de Conciliação (ID: 

8028556). As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 8208233 / 

8320234). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos 

do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este 
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feito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FERNANDO BARBOSA 

DE ARRUDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. Da Preliminar de Falta do Interesse de Agir A 

preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que a parte 

autora não realizou o requerimento da indenização do seguro obrigatório 

via administrativa, não merece acolhimento. Conforme recente 

entendimento do TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo 

matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte 

ré em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E 

C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. Mérito O autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 05 de outubro de 2016, conforme boletim de ocorrência 

(ID 3657628). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, com 

vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, ou 

seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente à prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como a sua 

quantificação, a qual deve ser comprovada mediante perícia, para 

pagamento proporcional ao percentual da sua incapacidade. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta incapacitante joelho direito (ID 5841330 p. 03/04). Considerando 

que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central de Conciliação 

e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, portanto, 

necessário esclarecer que a lesão incapacitante em joelho direito 

computada em 75% deve ser calculada de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para perda completa da mobilidade de um joelho o percentual é de 25%. 

Dessa forma 75% de 25% é igual a 18,75%. Desta feita, provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no 

percentual de 18,75%. Com efeito, a fixação do valor da indenização do 

seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 

n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 
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de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, 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, a 

sua incidência deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que 

o pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por FERNANDO 

BARBOSA DE ARRUDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 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, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cuiabá, 5 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1024468-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CEZAR HOFFMANN (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARCOS DAMBROS (RÉU)

AMANDA DE CAMPOS ALBUQUERQUE (RÉU)

DALVA LUCIA DE CAMPOS ALBUQUERQUE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024468-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. FLAVIO 

CEZAR HOFFMANN ajuizou ação de despejo por infração contratual com 

pedido de rescisão e tutela provisória de urgência em desfavor de 

RICARDO MARCOS DAMBROS, AMANDA DE CAMPOS ALBUQUERQUE e 

DALVA LUCIA DE CAMPOS ALBUQUERQUE. A inicial foi instruída com 

diversos documentos. Os réus não foram citados, pois por mais que foram 

expedidas cartas de citação para os mesmos, os avisos de recebimento 

retornaram com assinatura de terceiros, conforme consta nos ID 

11604424, 11604460 e 11604661. O autor requereu a desistência do feito. 

(ID 14343373) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. FLAVIO 

CEZAR HOFFMANN ajuizou ação de despejo por infração contratual com 

pedido de rescisão e tutela provisória de urgência em desfavor de 

RICARDO MARCOS DAMBROS, AMANDA DE CAMPOS ALBUQUERQUE e 

DALVA LUCIA DE CAMPOS ALBUQUERQUE. O autor desistiu do feito e 

requereu a sua extinção sem resolução do mérito. Os réus sequer foram 

citados. Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária 

quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo 

único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelo(a) autor(a). Deixo de 

condená-lo(a) nos honorários sucumbenciais, eis que a(o) ré(u) sequer 

foi citado(a). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018447-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOFER COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PRESTACAO DE 

SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011111-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KADSON RODOLFO SCHULTZ (EXECUTADO)

RODOLFO SCHULTZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte REQUERENTE, via DJE 

para pagar as custas ou comprovar a distribuição da Carta Precatória, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1005480-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerente, via DJE para 

comprovar a distribuição da CP, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 8 de outubro 

de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019327-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BETONI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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MARIA INES BETONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerente, via DJE para 

pagar as custas ou comprovar a distribuição da Carta Precatória, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014692-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FOLADOR (EXECUTADO)

EDINALVA BERTUOL FOLADOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerente, via DJE para 

pagar as custas ou comprovar a distribuição da Carta Precatória, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

manifestar sobre a petição de ID 15775623, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 8 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024619-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RAQUEL DA SILVA E MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038600-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

MATEUS XAVIER LIMA NETO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Ré, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16046 Nr: 9407-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 16046

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 633.

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

também me declaro suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifiquem o presente feito quanto ao 

meu impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, conforme dispõe o 

artigo 1º, I, “d” do Provimento n.º 8/2018 – CM/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770812 Nr: 23846-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 770812

Vistos,

A parte Autora requer a intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 350), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, assim, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 362/364.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 123382 Nr: 27529-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ABTUBES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para retirar a certidão 

requerida e deferida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450826 Nr: 23311-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. P. J, URCELINA CRESTINA CONCEIÇAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:OAB/MT 

22716, GLEISSON ROGER DE PAULA COÊLHO - OAB:11757, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO - 

OAB:15648-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741630 Nr: 38464-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP, NOBEL 

LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ : 05.688.933/0001-37

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, ELIAS VANIN - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT/12.960

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para no prazo de 5 (cinco) dias apresentar planilha atualizada, para dar 

prosseguimento do feito conforme Fls. 125.

Joyci Andriely B. Silva

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073480 Nr: 56860-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, IVAN LUIZ MASSONI, 

JUSTINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES, VERÔNICA JANAINA 

ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Código - 1073480

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.

 Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 803349 Nr: 9811-24.2013.811.0041

 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): THIAGO GRISOLIA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO FARIA 

SANTOS - OAB:15626, WALTER DA SILVA MAIZMAN - OAB:6200 - E

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 427166 Nr: 9592-16.2010.811.0041

 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: RAQUEL MIRANDA ARGUELHO, R. M. A., SILBENE 

CARLA MIRANDA ARGUELHO, G. L. A., ELIZANGELA CARVALHO 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, FABIO LEBERALI WEISS HEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 : Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 34735 Nr: 13341-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERYS MARLY SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES - TV 

GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 
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OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

341/344, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(24/10/2018).

Transcorrido o prazo inexistindo controversa entre as partes quanto à 

satisfação da obrigação posta sub judice, defiro a liberação do bem 

penhorado à fl. 301, conforme determinado na avença.

 Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação 

ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765877 Nr: 18616-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA IV, DÉCIO JOSÉ 

MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO PASSOS ARAÚJO, 

DEUZENE APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, IRINÉIA 

MORAES DA SILVA - OAB:17864/O

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Joyci Andriely B. Silva

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 165819 Nr: 15629-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LINO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA. - "A 

GAZETA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls. 190, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122201 Nr: 19730-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOEFA CASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24.033/MT, BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, em nada sendo requerido, promovo a intimação do 

autor pessoalmente nos mesmos termos.

Joyci Andriely B. Silva

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 82705 Nr: 2266-93.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

requerer o que lhe é de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 750592 Nr: 2315-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LUCAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GERALDO 

COSTA MARQUES BUMLAI E S/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4.842/MT

 : Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085509 Nr: 4055-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES, CNPJ: 

13462321000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente BELLO ALIMENTOS LTDA vendeu à 

Requerida INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES, carnes de aves (mais 

especificamente “filé de peito congelado, sobrecoxa congelado e lingüiça 

de carne de frango congelado”). Os produtos comercializados estão 

constantes nas notas fiscais juntadas ao processo (docs. em anexo). Os 

produtos foram entregues a Requerida, juntamente com o fornecimento 

das notas fiscais e respectivos boletos bancários para pagamento, 

conforme comprovantes de entrega assinados pelo representante legal da 
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empresa (doc. em anexo). No entanto, até o presente momento a 

Requerida, apesar de ter recebido os produtos, não adimpliu com sua 

obrigação, não realizando o pagamento dos boletos bancários acima 

mencionados. Decorrentes a inadimplência da Requerida, os títulos foram 

devidamente protestada após o vencimento, conforme instrumentos de 

protesto juntados ao processo (docs. em anexo). A Requerente tentou 

inúmeras vezes, receber amigavelmente o valor que lhe é devido, contudo 

sem êxito, permanecendo a Requerida, até agora, inerte com relação ao 

pagamento. Diante disso, a Requerente não viu alternativa senão 

socorrer-se do Poder Judiciário para obter o a satisfação de seu crédito.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Constatando que a parte Requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a sua citação via edital, 

conforme pleiteado, com prazo de 30 (trinta) dias (artigos 256 e257 do 

Código de Processo Civil).Determino que a Requerente comprove, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, nos termos do artigo 257, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.Caso a parte Requerida não compareça aos autos, 

nomeio a Defensoria Pública Estadual como curador especial, nos termos 

do artigo 72, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao referido órgão para manifestação.Da 

manifestação, intime-se a parte Requerente.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, 18 de setembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804104 Nr: 10561-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM KAMEL ABOURAHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK, EDÉZIO 

CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - OAB:18631/MT, 

SELMA GESTAL PAES - OAB:183.956/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, Cpf: 

02464746703, Rg: 1.318.362, Filiação: Edezio Jose Comarela e Olga Maria 

Vieira Comarela, data de nascimento: 04/01/1973, brasileiro(a), casado(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido ELVIS ANTONIO 

KLAUK, Cpf: 16220889134, Rg: 320.683, Filiação: Ervides F. Klaus e Ester 

T. Klaus, data de nascimento: 04/01/1963, brasileiro(a), natural de 

Lajes-MT, casado(a), economista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por SALIM KAMEL ABOU 

RAHAL em face de EDEZIO CONSTANTINO COMARELA brasileiro, 

separado, empresário, portador do RG nº 1.318.362 SSP/ES e inscrito no 

CPF sob nº 024.547.467-03, ELVIS ANTONIO KLAUK brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob nº 162.208.891-34 O exequente é credor dos 

Executados da importância representada pelo cheque n.° 240587, 

constituindo-se Título Executivo Extrajudicial por disposição de Lei, artigo 

585, inciso I do Código de Processo Civil: “São Títulos executivos 

extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a 

debênture e o cheque”. O título foi emitido pelo correntista, primeiro 

Executado – Edezio Constantino Comarela, da Conta n.° 18.298-2, Agência 

n.° 4696, contra o sacado, Banco Estilo – 001, Cuiabá, MT, no valor de R$ 

700.000,00 (Setecentos mil reais). Em garantia ao pagamento do débito 

representado pelo cheque, houve o lançamento no verso do título de aval 

oferecido pelo segundo executado, ELVIS ANTONIO KLAUK, devedor 

solidário/avalista, nos moldes da legislação correlata. Sendo apresentado 

o título para saque, a instituição financeira recusou o pagamento, em 

primeiro momento por motivo “11” – sem fundos na primeira apresentação, 

ocasião em que foi novamente apresentado para pagamento perante o 

banco sacado, sendo retornado mais uma vez por motivo “12” – sem 

fundos, segunda apresentação. Inúmeras foram as tentativas feita pelo 

Exequente objetivando o recebimento amigável do crédito representado 

pelo título, sendo frustradas as tentativas pela negativa injustificada dos 

devedores em honrar com o compromisso formalmente assumido no 

cheque, não restando outra alternativa, senão a cobrança, VIA JUDICIAL, 

estando o Exequente amparado pelo Código de Processo Civil Brasileiro, 

bem como toda legislação correlata, aplicável ao presente caso. 

Derradeiramente, o artigo 47 da Lei 7.357/85 autoriza a demanda 

executiva: “Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque: I - 

contra o emitente e seu avalista.” (grifamos) Sendo assim, encontra-se 

com todos os requisitos de constatação da mora dos devedores, ora 

Executados, para fins de propositura de demanda executiva, podendo ser 

ainda constatados os demais requisitos legais como, certeza, liquidez e 

exigibilidade, para que a ação seja processada e julgada dentro dos 

tramites legais.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 755.192,90 - Valor 

Atualizado: R$ 755.192,89 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Constatando que os Executados 

encontram-se em lugar incerto e não sabido, defiro a citação deles via 

edital, conforme pleiteado, com prazo de 30 (trinta) dias (artigos 256 e257 

do Código de Processo Civil).Caso a parte Executada não compareça aos 

autos, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, razão pela 

qual o processo deverá ser remetido àquele órgão para manifestação.Da 

manifestação, intime-se a parte Exequente.Cumpra-se. Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ZELIA GOMES 

DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016977 Nr: 30558-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOA PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VOA PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS 

EIRELI, CNPJ: 08268927000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

Resumo da Inicial: A Exequente forneceu à Executada os produtos 

descritos nas notas fiscais anexas, gerando a dívida não adimplida até a 

presente data, que acrescida das despesas cartorárias resulta na 

importância de R$ 93.839,14 (noventa e três mil oitocentos e trinta e nove 

reais e quatorze centavos), valor atualizado até 28/05/2015:No. (...) Após 

o vencimento das cártulas o Exequente fez vários contatos com a 

Executada com o fim de receber seu crédito, restando todas as tentativas 
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infrutíferas. Desta forma, nos termos do artigo 585, inciso I do CPC, 

referidos documentos possuem força executiva, porquanto são certos, 

líquidos e exigíveis (art. 586 do CPC).Como a dívida é certa, líquida e 

exigível, os Executados estão inadimplentes com os Exequentes no 

montante de R$ 93.839,14 (noventa e três mil oitocentos e trinta e nove 

reais e quatorze centavos).POSTO ISTO, requer que Vossa Excelência se 

digne determinar a citação da Executada, na forma do artigo 652 do 

Código de Processo Civil para que pague a dívida suportada pelos títulos 

alhures indicados, no valor atualizado de R$ 93.839,14 (noventa e três mil 

oitocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo, determinar, com fulcro no § 2º do 

artigo 652 c/c artigo 655-A e ss ambos do Estatuto dos Ritos, a penhora 

on line dos ativos financeiros existentes nas contas correntes e/ou 

aplicações financeiras, sejam de que natureza for, em nome da devedora 

VOA PARTICIPAÇOES E NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ nº. 08.268.927/0001-19), 

até o limite do valor executado atualizado.Dá-se à causa o valor de R$ 

93.839,14 (noventa e três mil oitocentos e trinta e nove reais e quatorze 

centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 93.839,14 - Valor 

Atualizado: R$ 93.839,14 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Aguarde-se o cumprimento do 

mandado expedido nos autos, após, proceda o impulsionamento adequado 

do feito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyci Andriely Bueno da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1016977 Nr: 30558-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOA PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, retirar o edital de citação e providenciar sua publicação 

em jornal local de ampla circulação, comprovando nos autos no prazo de 

30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095049 Nr: 8411-67.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Barbosa de Oliveira 

- OAB:21874/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015422-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(AUTOR(A))

VALERIA ADOLFO ORGEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015422-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA RÉU: 

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP Vistos etc. Considerando que a 

parte Requerente sequer justificou a necessidade de ofertar condução ao 

Oficial de Justiça, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 648 da 

C.N.G.C., indefiro o pedido de id n. 13694691. Determino que a parte 

Requerente comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. Cumpra-se. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034078-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FONSECA DA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033980-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA CONCEICAO PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, 

onde o autor requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixando contudo de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que 

faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite 

ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033838-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, A presente Ação traz matéria competência da Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino sua redistribuição a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, competente 

para processar e julgar os feitos em que são parte a Fazenda Estadual e 

Municipal. Consigne-se as nossas homenagens. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034034-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE MORAIS CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de 

Nascimento), onde a parte requerente vem assistida pela Defensoria 

Publica, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação de não 

possuir condições para arcar com as despesas processuais, instruindo o 

pedido com os documentos necessários. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, defiro a requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça. Dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público 

para se manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se pessoalmente a Defensora Pública dos atos 

processuais - art. 183, § 1o do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033990-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A presente Ação traz matéria competência da Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino sua redistribuição a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, competente 

para processar e julgar os feitos em que são parte a Fazenda Estadual e 

Municipal. Consignem-se as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034066-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Sentença distribuída por dependência ao 

Processo nº 16794-05.2014.811.0041 - código nº 880048, que tramita na 

Terceira Vara Cível da Capital. Ante ao exposto, determino o 

encaminhamento do presente feito a Terceira Vara Cível da Capital-MT, 

com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001254-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR(A))

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

FABIO RIVELLI (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: 1001640-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LUIS MARTINS GOMES (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: 1007969-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA (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: 1038541-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004009-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA (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: 1003227-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERNANDES SOUZA LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (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: 1006823-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARMANDO URRUTIA CALDERON (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005064-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1015828-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE BATISTA DE OLIVEIRA (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: 1015820-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BENEVIDES (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: 1012957-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARINILZE TEIXEIRA MONTALVAO (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: 1015875-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035508-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DADONA BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES DO AMARAL (REQUERENTE)

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: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONY DE SOUZA GOMES (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: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONY DE SOUZA GOMES (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: 1014549-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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: 1016080-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

L. D. S. F. (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: 1015683-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015360-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (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: 1015376-73.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EDER WANDO RIBEIRO (AUTOR(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: 1013660-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HYGOR ALEXANDRE LEMES DE MELO (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: 1015686-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE MIRANDA (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))

 

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: 1016027-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAUL FAGNER MARQUETTI 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: 1015838-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOAO EVANGELISTA FILHO (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: 1037428-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE LIMA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005834-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIZANIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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: 1016179-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

ROBERT LOPES DE SOUZA (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: 1002226-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO RIBEIRO DE ASSIS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014587-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VASCONCELOS BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015888-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034204-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARABESCO ALIMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 
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de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034190-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANDRA CARVALHO DE MELLO (AUTOR(A))

GERALDO ANTONIO BARBOSA (AUTOR(A))

NEUSA DOS SANTOS ORTIZ (AUTOR(A))

MARIA DO PERPETUO SOCORRO ANGELIM BARBOSA (AUTOR(A))

EULALIA DOS SANTOS BARROS (AUTOR(A))

MARILEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ANA CUNHA SPINOSA (AUTOR(A))

VALERIANO DOS SANTOS ORTIZ (AUTOR(A))

MARCILIO LIMA DE BARROS FILHO (AUTOR(A))

FABIO LINO DA ROCHA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, que 

o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, VI do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, os requerentes formulam pedido 

de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, deixando contudo, de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Dessa formaa, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2, do CPC, intimem-se os requerentes, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a 

petição inicial, trazendo documentos demonstrando que fazem jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil que 

comprove a renda correspondente a cada um (cópia da CTPS, Holerite, 

declaração de renda, etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou 

para no mesmo prazo recolherem as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033495-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO FLORINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (REQUERENTE)

RAFAEL FERNANDES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL XAVIER BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que vem acompanhada dos 

documentos necessários e o recolhimento das custas processuais, 

restando pendente o recolhimento da diligencia para cumprimento do ato 

deprecado. Dessa forma, não se tratando de parte beneficiária da 

gratuidade, intime-se o patrono da parte exequente para comprovar nos 

autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. Consignando que 

poderá consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de 

guia de diligência) os valores e dados necessários para quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com a Portaria 64/2013/DF. Depositada a 

diligência, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032921-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE BONFIM MARCOLI (ADVOGADO(A))

LUZIA PEREIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A presente missiva não se encontra revestida dos requisitos 

legais, uma vez que tem por objeto: penhora e avaliação, e encontra-se 

desacompanhada da cópia da relação de bens a serem penhorados 

mencionados no despacho, cuja cópia deveria fazer parte desta 

deprecada. Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o inciso I, do 

art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de 

origem, observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034120-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

JOILSON DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 
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posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015502-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KARLA LORRAINE BARBOSA DE CARLI (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: 1035107-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT. Processo nº: 1035107-89.2017.8.811.0041 Requerente: 

Debora Fernandes da Silva Requerido: Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais MAIRY NOCE BRASIL, médica, devidamente inscrita no 

CRM nº2359-MT, perita designada pelo juízo. Vem respeitosamente 

perante V. Exa., informar o não comparecimento da parte autora na perícia 

no dia 26/09/2018. Vem mui respeitosamente perante V. Exa, redesignar o 

dia 12/11/2018 às 08:30hs, para realização da perícia, na Clínica da 

Mulher, sito Rua “G”, nº 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, nas imediações 

da TV Gazeta, onde deverão comparecer a requerente e os assistentes 

técnicos indicados pelas partes. Telefones para contato: 30523072, 

36423020 e 92813137. Cuiabá, 06 de outubro de 2018. Dra. MAIRY NOCE 

BRASIL Medicina Legal e Perícia Médica CRM-MT 2359

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015088-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030246-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES (ADVOGADO(A))

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 103.0246-26.2018.8.11.0041 VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA que ELISLAINE SOARES CARDOSO 

MONTEIRO move em desfavor de LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. Alega em síntese que a parte Requerida no dia 15/05/2018 lhe 

enviou uma notificação em razão do inadimplemento d contrato de locação 

firmado entre as partes, salientando que no caso de não pagamento dos 

04 meses de aluguel em atraso seria automaticamente rescindido o 

contrato, e como não havia mais interesse em continuar com a locação, 

ocorreu efetivamente a rescisão da avença naquela data. Verbera que 

após vários meses de negociação, a Requerida não autorizou a retirada 

dos seus bens que permaneceram no imóvel, vindo em 21/07/2018 tomou 

conhecimento de que no local havia sido inaugurado uma casa noturna a 

qual estaria utilizando todos os seus pertences. Discorre que tentou de 

todas as formas solucionar a questão administrativamente com a 

Requerida, porém não obtivera êxito. No id.n.15492882 foi proferida 

decisão postergando a análise do pedido de tutela de urgência após o 

contraditório. A parte Autora por sua vez formulou pedido de 

reconsideração (id.n.15607388), argumentando que não obstante constar 

nos teor dos e-mails que a parte requerida permite a retirada, de fato não 

a viabilizou. Indica que no e-mail de id 15310817 datado em 13 de agosto 

de 2018 onde é solicitada a data da retirada a parte requerida não mais 

respondeu e que consta nos autos que inclusive foi notificada (id 

15310818) neste sentido e não viabilizou a retirada, justificando ainda que 

não houve até o momento qualquer pedido de homologação de penhor 

legal. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige-se 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; 

No caso, analisando os argumentos declinados no pedido de 

reconsideração juntamente com os autos do processo executivo 

n.1017847-62.2018.811.0041 verifico que de fato assiste razão a parte 

Autora. Em que pese o inciso II do art. 1.467 do Código Civil dispor sobre a 

possibilidade de penhor legal realizado pelo dono do prédio sobre os bens 

móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, 

pelos aluguéis ou rendas, não houve pela parte Exequente ora Requerida 

qualquer pedido nesse sentido nos autos do processo executivo. De outra 

sorte, a parte ora Requerente acostou aos autos fotografias e “prints” 

extraídos das redes sociais que sinalizam a possibilidade do novo inquilino 

do imóvel, anteriormente objeto de contrato de locação entre as partes, 

estar utilizando os aparelhos, móveis e outros objetos por ela deixados 

quando do término da relação contratual. Com efeito, ainda que a parte 

Requerente tenha “deixado” tais bens no imóvel a fim de buscar uma 

negociação dos débitos por ela reconhecido com o Requerido, já se 

passaram cerca de 07 meses e até o momento, pelo teor dos e-mails 

trocados entre as partes, não chegaram a um denominador comum sobre 

a possibilidade de utilização dos bens no “abatimento” do débito. 

Mormente, a escusa da parte Requerida quanto a necessidade da 

Requerente efetuar os reparos concomitante à retirada dos bens do 
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imóvel não pode servir de pretexto para tanto, na medida que o 

ressarcimento das despesas com os reparos do imóvel podem 

perfeitamente serem objeto de cobrança pela via adequada, mediante a 

lavratura do respectiva vistoria final, desde que sua formalização tenha 

observado os requisitos legais. Ademais, melhor avaliando a narrativa 

fática declinada na exordial, estando o imóvel locado a terceiros e nele 

funcionando uma casa noturna, exsurge ainda mais o deferimento da 

medida, ante a existência de probabilidade de prejuízo irreparável à 

Requerente, seja em decorrência de eventual perecimento ou até mesmo 

por mau uso. Por fim, registro a ausência de do perigo de irreversibilidade 

da decisão e a desnecessidade de caução, porquanto devem ser 

examinados à luz do caso concreto e fazendo-se um juízo de ponderação 

de interesses, de modo que na hipótese, se no cumprimento do mandado 

eventualmente houver controversa sobre a propriedade de algum bem, tal 

fato poderá ser dirimido mediante a apresentação dos originais das notas 

fiscais juntadas no presente feito ou certificado para posterior deliberação 

deste juízo. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente, para DETERMINAR a 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO dos bens abaixo 

relacionados, devendo a parte Requerida LOMI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA indicar o local onde se encontram aqueles que 

eventualmente não estejam na sua posse, os quais deverão ser 

removidos para o local indicado pela parte Autora e as suas expensas, 

mediante auto circunstanciado a ser elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça:, 

a) 1 (uma) geladeira vertical industrial, cervejeira, de inox, com 4 portas – 

capacidade aproximada 2.300 L; b) 1 (uma) geladeira vertical industrial, de 

inox, com 3 portas – capacidade aproximada 1.900 L; c) 2 (dois) freezers 

industrial, horizontal, de inox, com 3 portas 510L; d) 2 (dois) 

ares-condicionados split, marca LG 12 MIL BTU Inverter (quente e frio); e) 

2 (duas) cortinas de ar de 90 cm, marca Dugold; f) 1 (uma) cortina de ar 

2m, marca Dugold; g) 6 (seis) torneiras para banheiro, mesa tube gold, 

marca Deca; 6(seis) cubas de apoio dourada; h) 11 (onze) mesas bistrô 

de ferro e madeira; i) 11 (onze) banquetas bistrô de ferro e madeira; j) 10 

banquetas altas de ferro e madeira; k) 4 (quatro) banquetas baixas de 

ferro e madeira; l) 8 (oito) poltronas azul Tiffany; m) 7 (sete) ofás roxo, 

com 2 lugares; n) 1 (um) sofá roxo, com 3 lugares; o) 4 (quatro) sofás 

roxo, com 1 lugar; p) 11 (onze) sofás sem braço, com 2 lugares; q) 13 

(treze) sofás roxo de canto, com 3 lugares; r) Plantas artificiais 

decorativas quantidade aproximada 20 metros quadrados; s) 2 (dois) 

espelhos decorativos grande com moldura dourada; t) 2 (duas) bancadas 

todas de inox, tamanho aproximado 1,90 cada; u) 1 (uma) caixa (ativa) 

1.000W, marca JBL (caixa de som profissional); v) 10 (dez) pendentes 

pretos, com lâmpada de filamento em carbono; (um) fogão industrial com 

botijão; w) 1 (um) relógio eletrônico de ponto, Control ID idclass; 2 (dois) 

pedestais para microfone; x) 1 (um) Primavera desidratada (decorativa) 

aproximadamente 400 maços e; y) 2 (dois) caixas preto de MDF tamanho 

aproximado 2 metros Pelo mesmo mandado, CITE-SE E INTIME-SE a parte 

Requerida para os termos da ação, inclusive para comparecer a audiência 

de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, já designada no id.n. 

15544631. Intime-se Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034108-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. S. (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034111-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

I. L. A. R. (REQUERENTE)

GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034187-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO SILVA DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente pela parte requerida. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no Sitio 

do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029638-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016005-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS MUNIZ DA COSTA (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: 1015499-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLAUDIONIRO ALVES DIAS (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: 1014532-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARTA GONCALVES (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: 1002321-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: 1004092-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE MIRELLY RODRIGUES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095057 Nr: 8416-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. R. COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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, deposite o 

Requerido integralmente o valor dos honorários, ficando desde já, 

autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por cento) do depósito, no 

início dos trabalhos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125663 Nr: 21184-47.2016.811.0041

 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: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330.386/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código do Processo nº 1125663

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 a condenação em custas. Ao final requer o levantamento dos 

valores incontroversos depositados e o prosseguimento do feito pelo 

saldo remanescente.

A parte executada deixou de apresentar nos autos, o cálculo da 

condenação.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

102/104, expeça-se em favor do exequente alvará para levantamento da 

quantia incontroversa depositada as folhas 99/100, devidamente 

atualizados com os rendimentos do período, na conta indicada no feito.

 Para cumprimento da 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, 04 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829220 Nr: 35039-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR JOSE BERTHOLDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Certifico que, encaminho intimação para o advogado Dr. Jackson 

Francisco Coleta Coutinho para, no prazo legal, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 17424 Nr: 1948-18.1993.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GOMES NERY, BROMBERG 

GONÇALVES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO 

PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, MARCELA MARIA FRAGA GUNDIM - 

OAB:OAB/SP 333.886, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Código: 17424

 Vistos, etc.

 DEFIRO os pedidos de fls. 578/579. Expeçam-se os Alvarás na forma 

pretendida.

Por fim, em face do teor das manifestações de fls. 577 e fls. 578/579, 

constata-se que o débito perseguido nesta demanda está quitado em 

relação a RENATO GOMES NERY, motivo pelo qual, nos termos do artigo 

924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA esta EXECUÇÃO, quanto à 

referida parte.

Promova-se a Secretaria do Juízo as anotações pertinentes, 

prosseguindo-se esta execução em relação ao executado BROMBERG 

GONÇALVES DE REZENDE.

Por fim, antes de apreciar o pedido de fls. 559/562, intime-se o Banco da 

Amazônia para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, bem 

como as certidões atualizadas das matrículas dos imóveis caucionados, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender de direito em 

impulso desta execução.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 04 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, FERNANDO SACCO NETO 

- OAB:154.022/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Código do Processo nº 341904

Vistos,

Numerem-se as folhas destes autos a partir da pagina 514.

A alegação apresentada pela parte executada as folhas 207/210, não 

merece guarida, visto que, o depósito de folhas 472, não é reconhecido 

pelo poder Judiciário, conforme despacho de folhas 491.

No caso, apenas o depósito de folhas 513 tem validade, cujo valor foi 

espontaneamente depositado pela parte executada e deve ser levantado 

pela parte exequente conforme já determinado as folhas 206.

Cumpra-se na integra o despacho de folhas 206.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083313 Nr: 3106-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no artigo 714, §1º, do CPC, homologo o 

p r e s e n t e  p e d i d o ,  d e c l a r a n d o  r e s t a u r a d o s  o s  a u t o s 

nº738-04.2008.8.11.0041, código 327789, para prosseguimento da fase 

de cumprimento de sentença, julgando extinto o presente pedido de 

restauração.Sem custas e honorários, considerando que não se pode 

atribuir a responsabilidade a qualquer das partes pelo desaparecimento do 

feito.Expeça-se o respectivo Auto.Esta sentença, bem como o Auto, 

deverão ser lançados no Sistema Apolo, no feito desaparecido, para a 

retomada de seu andamento.Arquive-se o este incidente, reautuando as 

peças em ordem cronológica, com os dados do processo restaurado.No 

que tange às preliminares suscitadas pelo requerido (fls. 749/753), 

registro que não consta qualquer vício no expediente de fls. 748, eis que 

efetivado em obediência ao CPC, cuja diligência foi deferida após a 

requerente (do incidente) ter esgotado as possibilidades de localização do 

requerido.Ademais, com o advento do comparecimento espontâneo do 

requerido nos autos, considera-se aperfeiçoada a sua citação, nos 

termos do artigo 239, § 1º, CPC.E por fim, no que tange ao prazo para 

contestar, assiste razão ao requerido, já que a citação se referia ao 

incidente de restauração de autos, cujo prazo para apresentação de 

eventual contestação é de 05(cinco) dias. No entanto, considerando a sua 

anuência com o pleito de restauração, a irregularidade detectada não 

ensejou qualquer prejuízo, mormente porque o requerido neste incidente é 

o Autor da demanda desaparecida.Após o cumprimento de todas as 

determinações contidas neste decisum, INTIME-SE o exequente para 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) 

dias, promovendo o andamento da execução de sentença.P.R.I.C. Cuiabá 

(MT), 04 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807148 Nr: 13621-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA VIEIRA DA COSTA, DELOSANTO 

BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS 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 que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls. 159/162.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 215302 Nr: 24228-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Fânnia Laís Marques 

Ferraz, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 731319 Nr: 27438-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BELLO DE MORAES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Processo Código n°. 731319.

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fls. 

69/70, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1299073 Nr: 8207-52.2018.811.0041

 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: LEANDRO WILSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1299073

Vistos,

 Encaminho estes Embargos de Terceiro á secretaria para que sejam 

apensados ao processo indicado no pedido inicial.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775495 Nr: 28754-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATSUOKA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075803 Nr: 57849-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.C.A. FARMA COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Código - 1075803

VISTOS,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação a penhora BACENJUD às fls. 49/51.

Por sua vez, a parte Exequente concordou com o valor penhorado, 

propugnando pela extinção do feito.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC/2015, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 49/51 em favor 

da parte Exequente, a ser transferido de acordo com os dados bancários 

informados nos autos à fl. 53.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798377 Nr: 4764-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento do saldo remanescente de fls. 221/225.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057032 Nr: 49581-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, Guilherme Ferreira de Brito - OAB:9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - 

MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Rodrigo Leite da Costa, 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741114 Nr: 37894-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESK, LINDINALVA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT

 Código: 741114

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação aos cálculos do Contador Judicial apresentada 

pela exequente, especificamente no que tange à verba honorária, com a 

apresentação do valor que entende devido.

Argumenta que o Contador deveria ter calculado o valor dos honorários 

sobre o valor total da condenação, antes de abater a quantia relativa ao 

recebimento da indenização do DPVAT.

DECIDO.

O cálculo ofertado pelo Contador do Juízo apresenta-se escorreito.

 Com efeito, restou determinado na sentença exequenda o abatimento da 

indenização recebida a título de seguro DPVAT, entendimento este que 

coaduna com os ditames da Súmula 246/STJ:

 “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização 

judicialmente fixada.”

Portanto, a toda evidência a verba honorária fixada na sentença incidirá 

sobre o valor que resultar do abatimento do quantum já recebido relativo 

ao seguro obrigatório, a ser extraído da indenização fixada na sentença.

 Ante o exposto, em face da vedação ao enriquecimento ilícito, alçado ao 

patamar de questão de ordem pública, HOMOLOGO o cálculo de fls. 

157/160, por estar em total consonância com os parâmetros estabelecidos 

na sentença de fls. 69/77, bem como na decisão de fls. 156.

Em consequência, INTIME-SE a executada para pagamento do débito 

remanescente indicado as fls.160 verso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de constrição forçada.

Por fim, conforme já assinalado na decisão de fls. 156, o levantamento dos 

valores depositados nos autos já foi determinado as fls. 137. Portanto, 

expeça-se Alvará em favor da parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817631 Nr: 24064-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD, LINDINALVA SANTANA DA SILVA, PAULO 

SERGIO DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT, ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Código: 817631

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação aos cálculos do Contador Judicial apresentada 

pela exequente, especificamente no que tange à verba honorária, com a 

apresentação do valor que entende devido.
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Argumenta que o Contador deveria ter calculado o valor dos honorários 

sobre o valor total da condenação, antes de abater a quantia relativa ao 

recebimento da indenização do DPVAT.

DECIDO.

O cálculo ofertado pelo Contador do Juízo apresenta-se escorreito.

 Com efeito, restou determinado na sentença exequenda o abatimento da 

indenização recebida a título de seguro DPVAT, entendimento este que 

coaduna com os ditames da Súmula 246/STJ:

 “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização 

judicialmente fixada.”

Portanto, a toda evidência a verba honorária fixada na sentença incidirá 

sobre o valor que resultar do abatimento do quantum já recebido relativo 

ao seguro obrigatório, a ser extraído da indenização fixada na sentença.

 Ante o exposto, em face da vedação ao enriquecimento ilícito, alçado ao 

patamar de questão de ordem pública, HOMOLOGO o cálculo de fls. 

177/179, por estar em total consonância com os parâmetros estabelecidos 

na sentença de fls. 85/90, bem como na decisão de fls. 175.

Expeça-se Alvará em favor da exequente para levantamento dos valores 

depositados em Juízo, conforme já autorizado as fls. 175.

Por fim, verifica-se que a parte executada efetuou diversos depósitos 

após o cálculo apresentado pelo Contador, razão pela qual, determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a existência de 

eventual saldo remanescente.

E em caso positivo, ato contínuo, INTIME-SE a executada para pagamento 

do débito remanescente indicado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de constrição forçada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764564 Nr: 17218-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGATO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:21.198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 377/379.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 430978 Nr: 11422-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., MARCOS LOPES 

FERREIRA, Claudio Metello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/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. 139/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 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: ANTONIO ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo nº 953067

Vistos,

Tendo em vista os depósitos do saldo remanescente comprovados pela 

executada as folhas 126/ e 133, para fins de extinção do feito, intime-se a 

parte requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos 

quanto ao valor depositado pela parte requerida, sob pena preclusão e 

consequente extinção por satisfação da dívida.

 Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se as partes

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159628 Nr: 35789-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA VELOSO

 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 

- OAB:8.506-A

 Código do Processo nº 1159628

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 191/193, 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, 04 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1288694 Nr: 4531-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILENE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CUNHA FERRARI - 

OAB:OAB/SP. 360.118, HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - 

OAB:157.407-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 Código do Processo nº 1288694

Vistos,

Encaminho estes Embargos à Execução à Secretaria para que sejam 

apensados ao processo de Execução indicado no pedido inicial.

Certificada a tempestividade dos Embargos - art. 915 do CPC, voltem-me 

os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146192 Nr: 30039-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, ALLIANZ SEGUROS S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A

 Certifico que encaminho intimação das partes requeridas para 

manifestarem no feito acerca da proposta dos honorários pericíais. Dito 

Isto, segue a referida decisão:(...) Após, em igual prazo, digam as partes 

sobre a proposta honorária e, havendo concordância, depositem as 

Requeridas, proporcionalmente, 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início 

dos trabalhos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1068685 Nr: 54833-37.2015.811.0041

 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: RAFAEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 

138, pelo motivo não procurado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078413 Nr: 480-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código do Processo nº 1078413

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 são suficientes para 

liquidar a condenação. Ao final requer o levantamento dos valores 

incontroversos depositados e o prosseguimento do feito pelo saldo 

remanescente.

A parte executada deixou de apresenta o calculo da condenação.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

168/169, expeça-se em favor do exequente alvará para levantamento das 

quantias incontroversas depositada as folhas 144 e 167, devidamente 

atualizados com os rendimentos do período, na conta indicada no feito.

 Para cumprimento da 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, 04 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168242 Nr: 39387-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo nº 1168242

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente vem discordar do valor depositado pela parte executada para 

pagar a condenação, alegando que não foram incluídos no cálculo os 

honorários sucumbenciais majorados na corte superior. 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.

Na planilha do cálculo apresentada pelo executado (fls. 163), consta como 

honorários sucumbenciais um valor diverso do fixado as folhas 152.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada as folhas 150, devidamente atualizados com os rendimentos 

do período, na conta indicada no feito.

 Para cumprimento da 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, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10415 Nr: 10277-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA, LUPÉRCIO LOPES 

AQUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 
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OAB:2251/MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, MARIA 

ANTONIA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO 

- OAB:OAB/MT 3.049

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 194/196, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372563 Nr: 9013-05.2009.811.0041

 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: GILSON MÁRCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNICRED S/A - MATO GROSSO, 

BANCO DO BRASILS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, ZULEYMAR SZCZYPIOR RICARDO COSTA 

- OAB:9529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Proc. Código nº 372563

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de execução de sentença com o valor do 

saldo remanescente depositado pela parte executada as folhas 686/687, 

em cumprimento a decisão de folhas 680/682, que julgou a impugnação ao 

cumprimento de sentença, onde o exequente foi condenado em honorários 

advocatícios.

O pedido de execução dos honorários já se encontra formulado nos autos 

(fls. 685), sendo requerido pelo patrono do executado as folhas 690, a 

penhora do crédito pertencente ao exequente Gilson Marcio Costa, para 

garantia dos honorários fixados na já citada decisão, cujo pedido deixou 

de ser analisado (fls. 694). Assim, em razão do equivoco constatado no 

despacho de folhas 694, o revogo, a fim de evitar tumulto processual.

Indefiro o pedido de reconsideração formulado as folhas 692/693, por 

estar vedada a compensação dos honorários advocatícios na decisão de 

folhas 680/682.

Ante ao exposto, defiro o pedido do patrono do executado, proceda-se a 

penhora do crédito pertencente ao exequente Gilson Marcio da Costa, 

conforme requer o pedido de folhas 690.

 A seguir expeça-se em favor do exequente Gilson Marcio da Costa, 

alvará para levantamento do remanescente do depósito efetuado as 

folhas 686/687, com os rendimentos do período na conta indicada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 237015 Nr: 6025-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME, 

JAIR BORDIN, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, EURICO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 233673 Nr: 23985-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Código – 233673

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes à fl. 285, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(15/11/2018).

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25585 Nr: 12447-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UBERLÂNDIA LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos, o 

registro da averbação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 129162 Nr: 15869-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA, ARMINDO DE 

FIGUEIREDO NETO, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, JAQUES 

FERNANDES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - OAB:2.397/MT, GISLAINE 

TRIVELLATO GRASSI - OAB:7583-MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT, SERGIO ADIB HAGE - OAB:2281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO P. DE 

ÁVILA - OAB:5367, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

pedido de fls. 161/181

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874186 Nr: 12788-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904, DEBORA RENATA LINS CATTONI - OAB:5169, FÁBIO LUIS 
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DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Juarez Paulo Secchi 

para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob pena da 

busca e apreensão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842432 Nr: 46502-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANE GLEICE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZAR JOSÉ DA SILVA JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIZAR JOSÉ DA SILVA JR, Cpf: 

61621161153, Rg: 13833359, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial 

convertido em Titulo Executivo pela sentença

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 842432Vistos,Trata-se de 

Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo Executivo 

pela sentença (fls. 74/76), passando o feito a ter prosseguimento pelos 

moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.A sentença transitou em 

julgado (fls. 77), e nos autos não há comprovação do pagamento da 

condenação, dessa forma, defiro o pedido de execução formulado às 

folhas 79/81. Procedam-se as retificações necessárias.A seguir, intime-se 

a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 

2°, e seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no 

prazo acima estipulado no artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.Ocorrendo o pagamento, diga a 

parte exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de 

Setembro de 2017.Yale Sabo MendesJuiz 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, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023853-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUIZA MARTINS ROCHA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023853-56.2016.8.11.0041(OF) VISTOS, JULIANA LUIZA MARTINS 

ROCHA, 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 11/08/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, , devido à “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. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 4525902. A Requerida apresentou contestação no id. 

5782183, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. 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 à contestação corroborada id. 5832609. Laudo pericial judicial 

no id. 6755689. A parte Requerida por sua vez (id. 7271818), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 
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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. 4525902), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 6755689, 

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. 6755689), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor 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 
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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 JULIANA LUIZA MARTINS 

ROCHA, 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, 11/08/2016 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005563-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005563-22.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, PAULO ROBERTO 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 22/01/2018, 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. 12068139. A Requerida apresentou contestação no id. 

13530526, 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, 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. 13889813. Impugnação a contestação apresentada 

no Id. 14173972. A parte Requerida por sua vez (id. 14952983), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (10%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (100%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12068139), 

Relatório Médico (id. 12068366/12068554), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 13889813, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura torácica, o valor da indenização deve 
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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. 13889813), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta 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 proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigidos pelo IGP-M 

desde a data do fato, 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 PAULO ROBERTO DO 

NASCIMENTO, a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 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, 22/01/2018 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008262-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AIRTON CLAUDIO CANCIO (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 
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1008262-83.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, AIRTON CLAUDIO CANCIO, 

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, devido à “politrauma polifratura e fratura do ombro”. 

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. 12468970. A Requerida apresentou contestação id. 

14660514, 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 de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. 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. 14417349. 

Impugnação à contestação corroborada id. 14831335. A parte Requerida 

manifestou pela concordância do exposto no laudo pericial no id. 

14953030. 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. 12468970), 

Relatório Médico (id. 12468948), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 14417349, 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 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. 14417349), 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 
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seja o protocolo do processo administrativo em 19.02.2018, afastando a 

súmula 426 do STJ, e correção monetária com o 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 AIRTON CLAUDIO CANCIO, 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, 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: 1007614-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO CLEMENTINO DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1007614-06.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, DAMIÃO CLEMENTINO DE 

MEDEIROS, 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 03/02/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma, polifratura e fratura da clavícula”. 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. 12414520. A 

Requerida apresentou contestação id. 13061506, 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 
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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. 14418413. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14831347. A parte Requerida manifestou pela concordância do exposto 

no laudo pericial no id. 14893476. 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. 12414520), Relatório Médico (id. 12414581), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14418413, 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. 14418413), 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 14.02.2018, afastando a 

súmula 426 do STJ, e correção monetária com o 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 
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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 DAMIÃO CLEMENTINO DE 

MEDEIROS, 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, 03/02/2018 (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: 1006830-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARRUDA NETO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1006830-29.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, LUIZ ARRUDA NETO, 

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 

25/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura no braço e 

rádio distal”. 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. 12276154. A Requerida apresentou 

contestação id. 13561589, 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, arguiu sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte 

Autora, 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. 

14366526. A parte Requerida manifestou pela concordância do exposto 

no laudo pericial no id. 14604386. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14831139. 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 
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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. De proêmio consigno que a 

alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da documentação, 

considera-se prescindível, uma vez que a procuração juntada no 

processo é suficiente para a adequação do pressuposto processual 

relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. 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. 12276154), 

Relatório Médico (id. 12276157), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 14366526, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos punhos o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 14366526), 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 29.12.2017, afastando a súmula 426 do STJ, e correção 

monetária com o 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 
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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 LUIZ ARRUDA NETO, 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, 25/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI CAVALCANTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(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 

1009840-81.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, WESLEY CAVALCANTE 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 08/07/2017, 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. 12702787. A 

Requerida apresentou contestação id. 13577568, 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 de comprovante de residência em nome 

de terceiro alegando ser 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 

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. 

14385112. A parte Requerida manifestou pela concordância do exposto 

no laudo pericial no id. 14579019. Impugnação à contestação corroborada 

id. 15402871. 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 
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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 – 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 e o Relatório Médico (id. 12702787), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14385112, 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. 14385112), 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 valor do seguro de 

acordo com o grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros desde o requerimento administrativo, momento que a 

seguradora ré tomou ciência do sinistro, e a correção monetária com 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, 
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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 WESLEY CAVALCANTE 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, 08/07/2017 (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: 1028731-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JEAN ROBSON DA SILVA AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028731-87.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, RYAN GUILHERME SANTOS 

AMARAL, menor neste ato representado por seu genitor JEAN ROBSON 

DA SILVA AMARAL devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 14/05/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura em membro superior esquerdo ”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no 

montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior sálario mínimo vigente, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

9884908. Laudo pericial judicial no id. 13885717. A Requerida apresentou 

contestação no id. 13897507, arguindo em preliminar pela inépcia da inicial 

por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante, a falta de nexo causal 

e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 14008958. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14857256), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id.9884908), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13885717, 

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 
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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. 13885717), 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 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 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 RYAN GUILHERME SANTOS 

AMARAL, menor, neste ato representado por seu genitor JEAN ROBSON 

DA SILVA AMARAL, 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, 

14/05/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 
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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: 1006050-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE BRITO (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006050-89.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, OSEIAS DE BRITO, 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 

13/04/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “trauma na face (perda dentária) ”. 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. 

12149878. Laudo pericial judicial no id. 13920182. A Requerida apresentou 

contestação id. 13978255, 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 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. 

Impugnação à contestação corroborada id. 14084808. A parte Requerida 

(id. 14998308), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(10%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (100%). 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. 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. 12149878), 

Relatório Médico (id. 12149880), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 13920182, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesão na 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. 13920182), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC, 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, 
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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 OSEIAS DE BRITO, a quantia de 

R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 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, 13/04/2017(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção 

de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006507-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DANILO DE CAMPOS MEIRA (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 PJE nº 

1006507-24.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, DANILO DE CAMPOS MEIRA, 

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 

07/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à lesão no “membro superior direito.” Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12232344. Laudo pericial judicial no id. 14361103. A 

Requerida apresentou contestação id. 14748004, 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. 

Impugnação à contestação corroborada id. 14796492. Os autos vieram 
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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 e o Relatório Médico (id. 12232344), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14361103, 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 anat//õmica 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. 14361103), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da valor do seguro de 

acordo com o grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação, além da 

correção monetária de acordo com INPC, que deverá incidir desde o 

sinistro. Enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 
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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 DANILO DE CAMPOS MEIRA, 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, 07/09/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034224-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA ADRIANA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ODONTOLOGIA CUIABA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ODONTOLOGIA CUIABA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038092-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAGHETTI (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Intimo a requerida para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de 

desistência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006584-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GADENZ (RÉU)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (RÉU)

FERNANDA GADENZ MOZER (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a tentativa de citação 

das partes

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009925-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (AUTOR(A))

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009925-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUSHILLEYDE 

CAMPOS CONCEICAO RÉU: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO 

SPE S.A. W Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. 

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 08 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000097-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000097-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CRISTIANE 

FERREIRA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROSA DE MELO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001673-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILSON 

ROSA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo somente a parte autora 

se manifestado, INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo pericial, nos termos do art. 

477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002680-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002680-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S.A. AT Vistos. 

Considerando o noticiado no Id nº 13977813, em atenção ao disposto nos 

art. 9º e 10º do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao alegado 

descumprimento da liminar. Transcorrido o prazo, retorne-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890269 Nr: 23385-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILAINE DIAS REIS SELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA 

SILVA , OAB/MT nº 19662 , para que devolva estes autos no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do 

direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808715 Nr: 15191-28.2013.811.0041

 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: DANIELA GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG 93274, Carlos Roberto de Siqueira Castro - 

OAB:15.103-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, GAIA SOUZA 

ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 

15.074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, ROGERIO 

ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 
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Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906901 Nr: 34824-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 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

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953428 Nr: 1727-63.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO ROGERIO MACHADO LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705942 Nr: 272-05.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, ASPENCRED FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA, FACTORMIL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

ANGELA VENTUROZO ALCAZAR - OAB:36417/PR, JOÃO BIRAL 

JUNIOR - OAB:44383/PR, JOÃO PAULO DE CASTRO - OAB:39745, JOSÉ 

BARBOSA - OAB:15080, MARCELO KARA JOSE - OAB:12956

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA , 

OAB/MT nº 19685 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067137 Nr: 54116-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVISON ANDREW DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE CONTORNO LESTE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, IMOBUY IMOBILIARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AZEVEDO MACIEL DE 

CAMPOS - OAB:21.548/0, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185, 

JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR - OAB:20.134/MT, PAULO 

SALES FERREIRA - OAB:16.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME WELINGTON 

BORGES DE LIMA - OAB:35.197, MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA 

BOGO - OAB:25.143

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 237838 Nr: 6880-92.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ALZUIR FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).LUCIEN FABIO FIEL PAVONI , OAB/MT nº 

6525 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 380017 Nr: 16105-34.2009.811.0041

 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: DAVID COHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GOLD CORP. MINERAÇÃO DE OURO 

LTDA, ITZHAK BEM- DAVID, RENATO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, 

RENATO SAKAMOTO - OAB:8038-B, WESSON ALVES DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JUNIOR , 

OAB/MT nº 6398 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706432 Nr: 528-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA, CARTÓRIO DO 4ª OFÍCIO 

DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA VENTURA SOARES 

ZANUTO - OAB:31.733, LÍGIA CRISTINA MARCOTTI - OAB:55.836, 

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB:29663/PR, MARCELO KARA 

JOSE - OAB:12956, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA , 

OAB/MT nº 19685 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289712 Nr: 10291-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, MARCOS DE 

THADEU TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - OAB:2304/MT, 

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - OAB:10112/MT, EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2.003/MT, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031432 Nr: 37467-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DOMINGOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE ALVES GONÇALVES - 

OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090980 Nr: 6570-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ARAUJO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 10725-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, João 

Paulo Moreira Penna Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELO GONÇALVES COLETA, 

THELMA COLETEA DE SOUZA, GUSTAVO TOLENTINO DE SOUZA, 

ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, 

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:6940-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Coleta Duarte - 

OAB:25.266/O

 Intimo a parte exequente para, querendo, se manifestar sobre a petição 

de fls. 169/179.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701046 Nr: 35668-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER, TADEU MUCIO 

GALVÃO MARQUES VALLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO 

SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, DECOR BRASIL DESIGN E 

DECORAÇÕES LTDA - ME, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, 

PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ, ASPENCRED 

FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6.357/MT, JOSÉ BARBOSA 

- OAB:15080, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA , 

OAB/MT nº 19685 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289712 Nr: 10291-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, MARCOS DE 

THADEU TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - OAB:2304/MT, 

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - OAB:10112/MT, EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2.003/MT, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777677 Nr: 31046-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI MACALI CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F BORGES (WF COM. IMP. EXP E REP. 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 6314-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 
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CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, THAISA CRISTINA 

LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob nº 439729-0/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752830 Nr: 4704-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ME, DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT, WILLIAN NASCIMENTO 

SANTOS - OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Proceda a Secretaria junto ao sistema 

processual, a alteração do CNPJ da executada Bussiki Cunha Comércio e 

Serviços ME, fazendo constar o número correto, qual seja, 

09.911.591/0001-23.Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955556 Nr: 2859-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO CHIROLI, JOÃO CARLOS OLIVEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada DELCIO 

CHIROLI, portador do CPF nº 079.376.289-87 e de JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA SANTOS, portador do CPF nº 169.206.786-91, sobre o valor 

total de R$ 116.874,30 (cento e dezesseis mil, oitocentos e setenta e 

quatro reais e trinta centavos).Registro que a providência será cumprida 

de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, 

OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte exec

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780757 Nr: 34325-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Considerando que o executado foi citado por hora certa com envio de 

carta de cientificação (fls.59), nos termos do art. 254 do CPC, e ainda, 

considerando que não foi regularizada sua representação nos autos, 

tendo permanecido inerte, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentado embargos à execução pelo curador especial, intime-se a 

parte autora para impugnar e requer o que entender cabível.

Às providências.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 175571 Nr: 23492-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DICKE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE 

ANDRADE, C. E. R. M. DE ANDRADE EDITORA ME, O ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO GILBERTO LEHNEN - 

OAB:7989-MT, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, 

MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167707 Nr: 39113-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO JACINTO DO ROSARIO

 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

 Intimo a parte Autora para que apresente suas Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 389443 Nr: 24890-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA CAROLINA 

PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIENEZ PEDROSO LEMES 

PINTO - OAB:OAB/MT 15.437/O

 Intimo a parte Requerida para apresente as suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 386197 Nr: 21987-74.2009.811.0041

 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: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA 

CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:OAB/MT 15.437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10.339/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3.722/MT

 Intimo a parte Requerida para apresente as suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801647 Nr: 8081-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCILEY DO ROSARIO SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - 

UNIJURIS - OAB:6667-A

 Intimo a parte Requerida, via DJE, para pagar o débito, devidamente 

acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10%, além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para que a parte requerida , 

independente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 920489 Nr: 43727-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL BASANIN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA ALMEIDA 

- OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT, KATERI DEALTINA FELFKY DOS ANJOS - OAB:7.640

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833472 Nr: 38905-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162641 Nr: 37019-75.2016.811.0041

 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: ALYSON NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certiifico a parte Requerida para que se manifeste acerca da petição de 

fls. 107/109, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 750808 Nr: 2544-35.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALCANTARA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VIVACITA, 

CONTAGE - CONTADORES E ASSOCIADOS S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE OLIVEIRA 

CASTELO BORGES - OAB:124.720/MG, BRUNA DE PAULA CARVALHO 

ANTONIO - OAB:129.772/MG

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca do pagamento 

espontâneo do débito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147801 Nr: 30746-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDEL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da manifestação da parte requerente, DETERMINO a devolução da 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens.
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Cumpra-se

Cuiabá-MT, 08 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700506 Nr: 35129-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7º OFICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT, polisel advogados 

Associados s/c - OAB:355

 Intimo as partes para, querendo, manifestarem-se sobre os cálculos da 

Contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162641 Nr: 37019-75.2016.811.0041

 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: ALYSON NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados, verifico que a assinatura 

constante na procuração não é divergente da lançada no documento 

pessoal juntado às fls. 116.

Desta feita, junte-se aos autos o laudo médico da perícia realizada no dia 

24.05.2017.Em seguida, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068382 Nr: 54689-63.2015.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS FERRONATO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.Nomeio como perita o Dra. 

Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, médica, CRM/MT 2324, 

podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, 

Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail 

marisafernanda@terra.com.br.Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do 

art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso.Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 09 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703618 Nr: 38257-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NAIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NAIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO NAIRO GOMES, Cpf: 

15126318764, Rg: 0604678-9, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Notificação Judicial - Notificar o réu para assinar a 

alteração social e proceder o devido acerto com referêcia aos valores que 

lhe pertencem, dado que o capital foi integralizado. Dá-se a presente o 

valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) para efeitos meramente fiscais.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido de fls. 61/62. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.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, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034126-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

ALAOR DOMINGOS DIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034126-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALAOR 

DOMINGOS DIAS FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS W Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 
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Auxílio Acidente decorrente de acidente do trabalho, com pedido de 

antecipação de tutela, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS e distribuída para esta Oitava Vara Cível. É o relato do 

necessário. DECIDO. A competência para processar e julgar a ação de 

benefício previdenciário acidentário proposta em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social é de umas das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca, nos termos do que prevê o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 

8.620/1993. Com efeito, sendo o INSS uma autarquia federal, usufrui de 

prerrogativas e privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda 

Pública, sendo evidente a competência das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, nas comarcas em que existentes, para o processamento 

e julgamento das causas em que é parte na Justiça Comum. À propósito, 

vide o julgado a seguir, in verbis: “APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – INSS – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o Enunciado n. 8 da 

Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de 

novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 

de dezembro de 2012), o INSS não pode ser parte no Juizado Especial da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, haja vista ausência de previsão expressa na Lei n. 

12.153/2009. A ação previdenciária de revisão de benefício deve tramitar 

perante a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital.” (TJMT, 

Ap 40474/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, 

Publicado no DJE 06/11/2014). Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a 

competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

comarca para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se 

o reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020040-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANETE MARIA DE MORAES (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 1020040-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANETE 

MARIA DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório proposta por Janete Maria de Moraes em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio 

requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 

14117648). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 14461624, a 

parte autora apresentou o mesmo protocolo de recepção de documentos, 

que aponta expressamente a necessidade de complementação da 

documentação apresentada (Id. nº 14461640). É o breve relato. DECIDO. 

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. 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. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “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 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha apresentado requerimento 

administrativo protocolado aos 26.04.2018, tal documento veio 

acompanhado da carta emitida pela seguradora aos 16.05.2018, dando 

conta de que o aviso de sinistro aberto não pode ser processado em 

razão da necessidade de complementação da documentação 

apresentada. Com efeito, ao analisar o documento constante na página 01 

(um) do Id. 14461640, constata-se a seguinte mensagem: “Após análise, 

identificamos a ausência de documentos necessários para darmos 

andamento ao pleito, impossibilitando o cadastro do processo e 

consequentemente sua regulação”. Como se vê, os documentos 

apresentados não comprovam a recusa ou omissão da requerida em 

proceder ao pagamento da indenização securitária, mas sim que existe 
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documentação pendente para análise do pedido administrativo. Dessa 

forma, não restou evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela 

seguradora, vez que a documentação apresentada apenas indica a 

existência de pendência de apresentação de documento para conclusão 

do procedimento administrativo. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal, a seguradora possui prazo, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Aliás, tendo em vista 

que o prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), 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 no ato de seu protocolo. 

Portanto, competia à parte autora diligenciar no sentido de realizar o 

protocolo do requerimento com a especificação de todos os documentos 

entregues, sendo 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. Porém, não é o que se verifica na 

hipótese ora em análise. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo hábil, 

caracterizada está a ausência de interesse processual da parte autora na 

presente lide, tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou 

insatisfeita que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação 

análoga, veja o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. 

PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da 

declaração de pobreza e, por isso, a jurisprudência vem entendendo que 

o julgador tem o poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, 

somente quando há evidências de que a parte não necessita dos 

benefícios. Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal 

declaração, impõe-se a concessão da benesse da justiça gratuita à parte 

autora, quando essa for pessoa física, como se deu no caso em tela. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 

839.314 e 824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

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. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021467-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA PAIXAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020583-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUZIANO GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021980-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021980-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: JULIANO NEGREIROS 

DE ALMEIDA, SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA Vistos etc. 

Tendo em vista que os requeridos não foram citados em tempo hábil, 

conforme certidão de ID 10323376, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 05/11/2018 às 08h00m, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Expeça-se o competente mandado citatório. 

Outrossim, conforme certidão de ID 10323376, verifica-se que o requerido 

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA foi citado por hora certa, sendo assim, 

EXPEÇA-SE carta dando ciência ao demandado quanto ao determinado em 

sede de tutela antecipada, ao decisório de ID. 9175964, conforme previsto 

no art. 254 do CPC. Ademais, vieram os autos conclusos, para análise do 

petitório de ID 10675966, que se trata de requerimento para realização de 

tentativa de penhora on-line via BACENJUD formulado por PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, em desfavor dos requeridos JULIANO 

NEGREIROS DE ALMEIDA e SIDIANNE SARAVIA SANTOS DE ALMEIDA. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte não cumpriu com a 
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determinação deste juízo, em que fora deferida antecipação de tutela para 

que os requeridos procedessem com a restituição de valores recebidos 

indevidamente, contudo, embora devidamente citados/intimados não 

cumpriram, posto isto a parte autora pleiteia por tentativa de penhora 

on-line sobre dinheiro nas contas dos mesmos, utilizando-se do sistema 

BACENJUD. Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na 

ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de 

que os requeridos, devidamente intimados, deixaram decorrer o prazo in 

albis sem efetuar a restituição, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo, a fim de dar efetividade a tutela deferida nos autos. 

Com as alterações ocorridas no processo de execução, tem-se a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em conta correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras ate o valor da dívida 

executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ademais, estabelece o 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: 

“Art. 835”. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – 

dinheiro; (“...)”. Consigno, também, que o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 

655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a 

determinação de penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 

655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto 

no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ 

– AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES 

(1107) - Data de Julgamento: 19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido 

de tentativa de restrição on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta 

da parte demandada JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, pessoa física, 

CPF nº 853.481.551.87 e SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA, 

pessoa física CPF nº 041.306.571-51, sobre o valor a ser restituído. 

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud. Efetivada a 

restrição, determino a intimação das partes para manifestarem no prazo 

legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Restando inexistosa 

a tentativa de indisponibilidade de dinheiro via Bacenjud, defiro desde já o 

pedido formulado no item "d" da petição de id. 12974204, para determinar a 

expedição de ofício ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá, a fim de fazer constar a averbação acerca da existência desta 

ação judicial à margem das matrículas nº. 29.791 e nº.108.311, desde que 

estejam em nome dos requeridos. Expeça-se Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009058-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE PINHO (AUTOR(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

MANOEL FORTUNATO DE MELO NETO (AUTOR(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DE QUEIROZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO INTIMO a parte Requerente para apresentar 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013865-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

MARLY PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

SILVANA PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS (REQUERENTE)

EDSON PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013865-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO, MARLY PALMA 

RIBEIRO, CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO, CELMA INES RIBEIRO 

MALHEIROS, JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO, MARCIA REGINA PALMA 

RIBEIRO, EDSON PALMA RIBEIRO, SILVANA PALMA RIBEIRO REQUERIDO: 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro de vida proposta por Marly Palma Ribeiro, José 

Carlos Palma Ribeiro, Celma Inês Ribeiro Malheiros, Macia Regina Palma 

Ribeiro, Alvaro Marcos Palma Ribeiro, Edson Palma Ribeiro, Carlos Avelino 

Ribeiro Filho e Silvana Palma Ribeiro em face do Banco Santander S.A. e 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. Aduzem os 

requerentes, em apertada síntese, serem legítimos herdeiros de Carlos 

Avelino Ribeiro (viúva e filhos), falecido em 30.12.2015. Apontam que a 

empresa RIBEIRO & BARROS LTDA., por seu sócio administrador, o de 

cujus, contratou com a requerida "seguro de vida empresarial em grupo" 

em 28.04.2010, a qual vinha sendo renovada anualmente, estando vigente 

até 28/04/2016, tendo os prêmios devidamente pagos. Verificado e 

comunicado o sinistro, ou seja, a morte de Carlos Avelino Ribeiro, a 

requerida negou o pagamento da indenização devida, ao argumento de 

que o segurado, quando da contratação, tinha mais de 60 anos, o que era 

vedado pelo contrato. Assim, buscam por meio da presente demanda o 

recebimento da importância de R$ 136.935,00, valor de indenização devido 

para o caso de morte do segurado. Juntaram documentos. As partes não 

alcançaram a autocomposição (id. 9776595). A seguradora contestou o 

feito id. 9978915, arguindo em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do 

Banco Santander (Brasil) S.A. No mérito, aduz a regularidade da negativa 

de pagamento, considerando que o segurado, quando da contratação, não 

poderia contar com mais de 60 anos, condição que era de seu 

conhecimento. Em caso de reconhecimento do dever de indenizar o fato 

morte, o montante a ser pago deve corresponder ao capital segurado 

individual resultante da divisão do capital total segurado de acordo com a 

participação dos sócios/diretores no capital social da empresa. Juntou 

documentos. Houve réplica no Id. 10623627. Instado a especificarem as 

provas que pretendem produzir, as partes requereram o julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. 

Seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, o deslinde da 

controvérsia não reclama maior dilação probatória, uma vez que há 

segurança necessária para realização da justiça, o que em última análise 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já 

que os elementos do processo permitem a formação do convencimento do 

juiz, como se verá da análise meritória (CPC, art. 370). Nesse sentido vem 

decidindo a Corte Mato-grossense, verbis: “PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PENHORA POR SE TRATAR 

DE BEM DE FAMÍLIA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Em sede 

de embargos à execução é dever do magistrado proceder ao julgamento 

antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção 

probatória, nos termos do artigo 740 do Código de Processo Civil”. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 120 de 643



(APELAÇÃO CÍVEL Nº 18316/2004; 3ª CÂMARA CÍVEL; j. 02/6/2004). 

Sobre a mesma ótica é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique 

evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa 

da parte, a necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se 

o magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Consonante 

relatado, a ação visa ao pagamento de indenização securitária, decorrente 

de seguro de vida em grupo contratado, tendo por estipulante a empresa 

RIBEIRO & BARROS LTDA, em razão do falecimento do sócio 

administrador Carlos Avelino Ribeiro. Sustentam os autores que houve 

recusa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, 

sob o fundamento de que o segurado contava com mais de 60 anos de 

idade quando da contratação, condição não declarada pelo falecido. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação da preliminar suscitada em sede de contestação. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER S/A. A parte ré, em 

contestação, alegou a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A, 

sustentando que apenas Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência 

S.A deve permanecer no feito. In casu, sustentou a parte autora que o 

contrato de seguro de vida foi efetuado na agência do banco Santander, 

em virtude de entender ser um serviço prestado pela instituição financeira. 

As empresas demandadas pertencem ao mesmo grupo econômico, 

possuindo o mesmo endereço, qual seja, avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº. 2041/2235, bairro Vila Olímpia, cidade São Paulo, de 

acordo com a documentação juntada, constituíram os mesmos advogados 

e apresentaram a mesma contestação. Desta feita, em virtude do pacto 

estabelecido entre os litigantes se tratar de típica relação de consumo, 

resta inequívoco que deve ser aplicada a teoria da aparência e, de 

conseguinte, ser declarada a legitimidade passiva da instituição financeira. 

No que tange a teoria da aparência, mister acentuar a lição deduzida por 

ARNALDO RIZZARDO, expressis verbis: “... As relações sociais se 

baseiam na confiança legítima das pessoas e na regularidade do direito de 

cada um. Uma pessoa é tida, não raras vezes, como titular de um direito, 

quando não o é, na verdade. Aparece como portadora de um valor ou 

bem, agindo como se fosse proprietário, por sua própria conta e sob sua 

responsabilidade...” (RIZZARDO, ARNALDO. Teoria da aparência. Ajuris 

24/222-223, Porto Alegre, RS, mar. 1982). Neste sentido, sic: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

BANCO AFASTADA. 1. A instituição financeira demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo da presente demanda. 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que o réu divulgava a comercialização do seguro dentre 

os produtos e serviços que prestava. Assim, perante o consumidor, o 

demandado era responsável pela recepção do prêmio e administração 

deste. 3. Portanto, aplica-se ao caso em tela a teoria da aparência, a teor 

do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de defesa do Consumidor, 

devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do 

banco-réu. Negado provimento ao agravo de instrumento, por maioria, 

vencido o vogal. (Agravo de Instrumento Nº 70073330094, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 28/06/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. BANCO PERTENCENTE AO MESMO 

CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. Em virtude da Teoria da Aparência, o banco possui legimidade 

passiva para responder demanda ajuizada em função de contrato de 

seguro administrado por empresa do mesmo conglomerado econômico e 

da qual detém o controle. Agravo de Instrumento provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069614303, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 25/08/2016) Apelação cível. 

Seguros. Seguro de vida. Legitimidade passiva do banco reconhecida. O 

banco possui legitimidade passiva para responder demanda ajuizada em 

função de contrato de seguro administrado por empresa do mesmo 

conglomerado econômico e da qual detém o controle. Ação de obrigação 

de fazer. Cláusula abusiva. Possibilidade de renovação. Pedido de 

indenização por danos morais. Não caracterização do dano moral a 

ensejar indenização. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação 

Cível Nº 70068442391, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/04/2016) Ante o exposto, 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade. A ré defende a legitimidade de sua 

recusa, considerando a existência de cláusula expressa no sentido de 

que o segurado não podia contar com mais de 60 anos na data da 

contratação, sendo tal condição de conhecimento pleno do falecido. Pois 

bem, de início, imperioso consignar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes é de consumo e, portanto, também cabe sua análise sob 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Vê-se 

dos autos que a empresa firmou contrato de seguro de vida em grupo, 

figurando como segurado seu sócio-diretor, tendo como objeto 

indenização, entre outros, do evento morte. O segurado veio a falecer na 

vigência do contrato, ocasião em que seus herdeiros, viúva e filhos, 

requereram o pagamento da indenização securitária nos moldes 

contratados. A negativa da seguradora está fundada na existência da 

cláusula contratual 2.2 item “c e d”, que limita a faixa etária dos segurados 

de 14 anos a 60 anos de idade completos na data da contratação. Eis a 

redação da cláusula citada: “Para ingresso no seguro os segurados 

principais deverão ser, exclusivamente, sócios/diretores ou funcionários 

do subestipulante, desde que na data da contratação: (...) c) 

Sócios/Diretores: estejam em plena atividade de trabalho, e definidos no 

contrato social/estatuto da empresa; d) tenham no mínimo, 14 (quatorze) e 

no máximo 60 (sessenta) anos de idade completos” . Ora, o segurado 

contratou o seguro de vida objeto da presente lide quando já contava com 

79 anos, não tendo sido demonstrado pela seguradora que lhe informou 

sobre o limite máximo de idade para a admissão no grupo de segurados 

ou, ainda, que exigiu qualquer exame para respaldar a declaração de 

saúde firmada no cartão-proposta. Se existia uma restrição de idade, 

deveria a seguradora, no momento da contratação, exigir um documento 

de identificação do sócio da empresa estipulante, a fim de verificar se se 

enquadrava nas condições do contrato, recusando a contratação ao 

verificar que o contratante estava fora da faixa etária possível, mas não 

foi o que ocorreu. Mesmo se tratando de fato facilmente constatável, a 

requerida preferiu promover a contratação, sem maiores cuidados, 

inclusive recebendo os prêmios devidos. De outra banda, note-se que a 

proposta de seguro juntada não traz qualquer indicação quanto à limitação 

imposta pela seguradora. Portanto, do que se depreende dos autos, foi a 

seguradora que não observou, na condição de fornecedora dos serviços, 

o dever de informação, como previsto no art. 6º, inciso III e art. 46 da Lei 

8078/90, procedendo à contratação sem qualquer exigência ou maior 

cautela e violando o dever de informar o contratante sobre a limitação em 

debate. Cláusula limitativa/excludente é aquela que implica em limitação de 

direito do consumidor. Tal cláusula limita e impõe algumas situações 

contratadas pelo consumidor, ou seja, tal cláusula não é abusiva, a 

princípio, apenas limita e impõe desvantagem, sendo que a mesma não é 

proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Toda situação ou 

estipulação que implicar ou cercear qualquer limitação de direito do 

consumidor, bem como a que indicar desvantagem ao aderente, deverá 

estar obrigatoriamente exposta, de forma mais clara, no contrato de 

adesão. Tal comprovação, nos termos do artigo 373, II, do CPC, era ônus 

que incumbia à seguradora, sobretudo considerando a inviabilidade de se 

impor ao consumidor a obrigação de comprovar um fato negativo (prova 

diabólica). Dessa forma, compete à seguradora certificar-se de que deu 

efetivo conhecimento ao segurado sobre as cláusulas limitativas 

existentes no contrato para evoca-las como fato impeditivo do 

cumprimento da contraprestação, não sendo aceitável que apenas a 

disponibilização das condições no sitio da empresa, tenha condão de 

afirmar que o segurado teve ciência inequívoca das cláusulas excludentes 

de responsabilidade da seguradora. Assim, não tendo a parte requerida 

comprovado que o Manual do Segurado foi de fato recebido pelo 
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segurado, não existe como lhe imputar a obrigação de conhecimento 

delas. Destarte, as cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem 

ser interpretadas da forma menos gravosa a ele, não sendo razoável que 

o aderente a contrato de seguro veja-se desamparado no momento em 

que mais precise da prestação do serviço. Noutro norte, também é 

necessário consignar que se tratando de um contrato de adesão e se está 

no sitio da empresa, não existiria qualquer empecilho para que quando da 

contratação fosse impressa uma via e entregue ao consumidor, 

colhendo-lhe ciência das cláusulas ora pactuadas. Sobre o assunto, eis o 

entendimento da jurisprudência pátria: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO. NÃO PREVALÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 

46 DO CDC. À luz da norma inscrita no art. 46 do CDC, compete à 

seguradora certificar-se que deu efetivo conhecimento sobre as cláusulas 

limitativas do contrato ao segurado, antes mesmo de concluída a 

contratação, garantindo-se a ciência de todas as implicações e 

consequências da avença, sob pena de não prevalecer contra ele 

cláusula restritiva de direito. Não tendo a seguradora comprovado a má-fé 

da segurada em omitir informações acerca da existência de outros 

condutores com faixa etária entre 18 e 25 anos, uma vez que não trouxe 

aos autos o questionário suplementar do contrato de seguro, não pode se 

valer de cláusula excludente de cobertura neste sentido para negar a 

indenização securitária. (Apelação Cível 1.0702.07.406422-2/001, Relator 

(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2009, 

publicação da sumula em 28/09/2009) Destaquei. “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. 

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. NEGATIVA 

DA SEGURADORA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA 

ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURO COBRE APENAS RISCOS 

RESULTANTES DE ACIDENTE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DA SEGURADA 

NÃO EXPRESSA NA APÓLICE. PREVISÃO CONSTANTE APENAS DAS 

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A 

ADERENTE TIVESSE CIÊNCIA DO TEOR DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS. ÔNUS DA RÉ (CPC, ART. 333, II). ADEMAIS, CLÁUSULA 

RESTRITIVA QUE APRESENTA AMBIGÜIDADE. INTERPRETAÇÃO QUE SE 

RESOLVE A FAVOR DA SEGURADA. EXEGESE DO ART. 47 DO CDC. 

INCIDÊNCIA DO CDC. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O contrato de seguro submete-se aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida 

na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do segurado 

(CDC, art. 47). (TJ-SC - EI: 645272 SC 2009.064527-2, Relator: Luiz Carlos 

Freyesleben, Data de Julgamento: 10/03/2010, Grupo de Câmaras de 

Direito Civil, Data de Publicação: Embargos Infringentes n. , de Joinville) No 

entanto, não constando na apólice de seguro a limitação apresentada pela 

requerida, a indenização é devida. Não há comprovação, ademais, da 

má-fé do segurado quando da contratação, ônus que competia à 

seguradora. Nesse sentido: SEGURO DE VIDA EM GRUPO INDENIZAÇÃO 

-REPETIÇÃO DOINDÉBITO - Morte do segurado, principal sócio da empresa 

estipulante - Pedido indenizatório formulado pelos beneficiários - Recusa 

na esfera administrativa, sob o fundamento de que o falecido contava com 

mais de 60 anos à época da contratação - Ausência de comprovação de 

que a seguradora informou o segurado sobre a limitação de idade 

constante do contrato – Não comprovação da má-fé do segurado - Auxílio 

funeral devido, eis que foi contratado - Afastamento, porém, do pedido 

indenizatório por morte acidental, considerando que a queda do falecido, 

com fratura de fêmur, não foi a causa determinante de sua morte - 

Repetição de indébito relativamente às parcelas do prêmio pagas a título 

de renovação automática da apólice após o sinistro - Acolhimento - 

Declaração de inexigibilidade do débito referente ao período de renovação 

automática da apólice, obstando-se a seguradora de proceder a novas 

cobranças - Procedência parcial - Recurso dos autores provido em parte - 

R e c u r s o  d a  r é  d e s p r o v i d o  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

1007301-18.2014.8.26.0704). (destaquei). Quanto ao valor devido, o 

capital segurado total para o evento morte de sócio ou diretor é de R$ 

136.935,00, e que a forma de divisão do capital segurado total será de 

forma “uniforme”. As condições gerais do seguro define Capital Segurado 

Total como “o valor contratado para cada garantia, para a totalidade dos 

segurados e definido no certificado de seguro, dentro das opções e limites 

mínimo e máximo estabelecidos pela seguradora.” e Capital Segurado 

Individual como “valor-base para cálculo da indenização a ser paga pela 

seguradora em caso de ocorrência de sinistro, de acordo com a forma de 

divisão do capital segurado total escolhido na proposta de contratação e 

especificado no certificado de seguro, obedecendo-se os limites máximos 

individuais de indenização.”. O item 9.1 ainda das condições gerais do 

seguro define que “Capital Total Segurado: é o capital total a ser dividido 

entre os segurados, sócios/diretores e funcionários, constantes na 

proposta de contratação. As formas possíveis de contratação de divisão 

de capitais segurados, podem ser: “item 9.1.1.Sócios/Diretores - Divisão 

Uniforme: é caracterizada pela divisão uniforme do capital total segurado 

entre todos os sócios/diretores relacionados no contrato social ou no 

estatuto da empresa.” Como o falecido é o único segurado na qualidade de 

sócio/diretor, conforme documento (id. 6783362), forçoso concluir não se 

aplicar ao presente caso qualquer modalidade de divisão do capital total 

segurado, porque, como se depreende da cláusula 9.1, sua ocorrência 

dá-se somente entre os segurados sócios/diretores ou entre os 

segurados funcionários. Assim, a indenização de R$136.935,00 é devida 

integralmente aos beneficiários do segurado sócio Carlos Avelino Ribeiro. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido e condeno a ré ao pagamento da 

indenização por morte do segurado Carlos Avelino Ribeiro, no valor de R$ 

136.935,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro 

(30.12.2015) e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da 

recusa do pedido de liquidação do sinistro. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO as Requeridas ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma prevista 

no artigo 85, § 2º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. CUIABÁ, 05 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003420-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI HOFFMANN FERREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003420-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAVI HOFFMANN FERREIRA REQUERIDO: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A. Sentença em anexo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019495-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (AUTOR(A))

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019495-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA RÉU: EDINEIA GOMES DE 

SOUZA - ME Vistos etc. Em virtude do resultado da pesquisa de endereço 

deferida nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022843-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DE LIMA PIRES FILHO (REQUERENTE)

EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO BECKER MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 
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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 intimar a testemunha por ela arrolada para comparecer a 

audiência de oitiva da mesma no dia 13/11/2018, às 15:30 horas, que será 

realizada na 9ª Vara Cível no Fórum da Comarca de Cuiabá. Cuiabá - MT, 

08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026450-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032368-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. C. Z. (ADVOGADO(A))

M. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. M. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032368-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXIMILLIANO MESSIAS DE AMORIM RÉU: KELY MICHELI MORAIS 

CAMPOS Vistos etc. As partes se compuseram em sessão de conciliação 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital, conforme 

Termo de ID: 15794433. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização 

por Danos Morais, Morais e Tutela de Urgência, proposta por GORETE 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO em desfavor de AGEMED SAÚDE, S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Narra à autora que foi diagnosticada 

com câncer e vem aguardando a praticamente 02 (dois) meses sem 

resposta satisfatória, tendo sido negados reiterados pedidos de cirurgias, 

esses de diferentes médicos. Elucida que não possui quaisquer 

pendências financeiras junto à reclamada, estando os pagamentos das 

mensalidades regulares. Salienta que foi constatada a existência de um 

nódulo que precisaria ser retirado com urgência tendo em vista suas 

características agressivas e as fortes dores que a acometiam. Sustenta 

que seu médico solicitou a realização de procedimento cirúrgico, tendo 

como previsão a data de 21/08/2018, em que pese a cirurgia ter sido 

autorizada, de forma injustificada em 31/08/2018 foi informada pela 

requerida que o procedimento não mais seria realizado, solicitando que a 

requerente fosse avaliada por outro médico, qual seja o Dr. Murilo Yokoo 

Teodoro de Souza. Aduz que foi atendida pelo referido médico em 

04/09/2018, oportunidade em que o médico solicitou a realização de exame 

“Punção Biopsia/Aspirativa de Órgão ou Estrutura Orientada por US”, e 

que dada a urgência a reclamante, após ser informada que o valor do 

exame seria ressarcido, efetuou o pagamento no valor de R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais) e realizou o exame. Explana que após ter sido 

confirmado o que já havia sido diagnosticado anteriormente, o referido 

médico também concluiu que seria necessário a a realização breve do 

procedimento cirúrgico, tendo o pedido sido autorizado em 28/09/2018, 

com data prevista de internação para 03/10/2018, contudo a demandante 

continuou sem resposta e a cirurgia nãoo foi realizada em 03/10/2018 de 

forma injustificada, tendo como última informação prestada de que a 

autora seja submetida ao procedimento no dia 10/10/2018, todavia não há 

nenhuma confirmação formal, temendo assim ser mais uma vez enganada. 

Ante ao exposto pugna pela concessão da antecipação de tutela para que 

seja determinado à demandada que custeie o procedimento cirúrgico na 

forma pretendida pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo Teodoro de 

Souza, no próximo dia 10/10/2018. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, trata-se deTrata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais, Morais e Tutela de Urgência, 

proposta por GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO em desfavor de 

AGEMED SAÚDE, S/A, devidamente qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela, 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, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. In casu, a autora pugna pela determinação de que 

a demandada que custeie o procedimento cirúrgico na forma pretendida 

pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo Teodoro de Souza, no próximo 

dia 10/10/2018, em virtude de já terem sido solicitadas internações de tal 

procedimento, bem como autorizadas pela ré, contudo sem a realização do 

procedimento até a presente data. Logo, os fatos trazidos na inicial dão 

conta nesse momento processual de cognição sumária, sendo que restou 

demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que foi 

colacionado aos autos Cartão do Plano de Saúde em nome da autora (ID 

15797956). Ademais, em análise a exordial, observa-se documento que 

corrobora com a alegação de que foram solicitadas anteriormente, bem 

como autorizadas a realização do procedimento cirúrgico em duas datas 

anteriores (Ids 15797977 e 15797980), contudo não restou realizado tão 

procedimento. Outrossim, denota-se da exordial que tal procedimento foi 

indicado necessário por dois médicos distintos (Ids. 15797976 e 

15797980), não se tendo óbice para não realização da cirurgia. Neste 

sentido, a reclamante ainda juntou aos autos print de conversa com o seu 

médico, onde o mesmo confirma a realização do procedimento cirúrgico, 

estando pendente somente a autorização da empresa fornecedora do 

plano de saúde (ID. 15797965). Em caso análogo, colho o entendimento 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO 

DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA ONCOLÓGICA - TUTELA 

DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – LIMINAR 

CONCEDIDA – LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE ATENDIMENTO – 

DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A 

concessão da tutela de urgência depende de comprovação da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, requisitos legais previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil.Em casos de cirurgia para retirada 

de tumor maligno, o perigo da demora decorre da própria gravidade da 

doença, cuja evolução pode comprometer o estado de saúde do usuário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 123 de 643



do plano de saúde, pelo que se faz imperiosa a concessão da medida.É 

abusiva a negativa de cobertura, por parte do plano de saúde, de 

procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial 

para preservar a saúde e a vida do paciente. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a 

demandada que fique compelida a CUSTEAR/AUTORIZAR o procedimento 

cirúrgico na forma pretendida pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo 

Teodoro de Souza, no próximo dia 10/10/2018, sob pena de multa. 

Considerando o caráter excepcional de urgência da medida pleiteada, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias colacione 

aos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência 

econômica, sob pena de indeferimento do pedido. 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). Diante do 

caráter emergencial da medida, CUMPRA-SE em plantão judiciário, por meio 

de oficial de justiça plantonista. Cuiabá-MT, 08/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias colacione aos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido, nos termos da r. decisão expedida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029699-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029699-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANE PEREIRA SOARES RÉU: KALT REFRIGERACAO, COMERCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. Após o 

indeferimento da Assistência Judiciária gratuita (id. 15290802), a parte 

autora comparece aos autos (id. 15373401), requerendo a desistência da 

ação. Não houve a citação da parte contrária. De acordo com o artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por 

meio da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021777-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029841-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030766-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MIRTES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030766-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MIRTES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030766-20.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MIRTES 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CERTIDÃO DE JUNTADA 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 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 dias. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018 Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028919-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

PATRICIA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810268 Nr: 16770-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSF, ELISANGELA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS 

AURELIO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS AURELIO SANTOS COSTA, Cpf: 

49534092134, Rg: 001584661, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de despejo c/c Tutela antecipada 

cumulada com Ação de Cobrança.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o requerido nos demais endereços 

localizados via Bacenjud e Infojud de fls. 131/134.No mais, cumpra-se em 

integra o decisório de fls. 128/129. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713252 Nr: 5873-89.2011.811.0041

 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): MARCIO ANDRE DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739569 Nr: 36228-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 418477 Nr: 5296-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA, CAROL 

FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, 

GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/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, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 432495 Nr: 12294-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar novamente a 

certidão que está na capa dos autos, tendo em vista que foi devolvida 

dentro do processo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078599 Nr: 605-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 805589 Nr: 12048-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉTICA MAISON ROYALE LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972
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 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837776 Nr: 42527-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO FERNANDO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO FERNANDO MARTINELLI ME, JOSÉ 

LUIZ DE OLIVEIRA DISPERATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - 

OAB:10636

 Certifico que o perito judicial Thyago Jorge Machado e a parte autora 

Franco Fernando Martinelli, cpf n.º 616.305.941-72 compareceram para a 

perícia designada para esta data, às 14:40 horas, contudo a mesma não 

pode ser realizada, tendo em vista que a intimação da parte requerida não 

foi efetuada em tempo hábil.

 Certifico mais que para evitar nulidade futura o perito THYAGO JORGE 

MACHADO, Perito oficial (POLITEC), celular degravação de mídia, 

grafotécnica e documentoscópica (fone: 8112-2338 e 3642-5676), indicou 

para perícia o dia 30/10/2018, às 15:00 Horas, na secretaria da 9ª Vara 

Cível, afim de efetuar a realização do exame grafotécnico com a coleta do 

grafismo. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a perícia 

designada saindo a parte autora intimada para comparecer na perícia 

designada e ciente de trazer seus respectivos documentos de 

identificação.

 É o que me cumpre. 15:32 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057500 Nr: 49784-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA, 

TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350, JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441 A

 a)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para 

CONDENAR as requeridas ao ressarcimento do valor de 2 aluguéis (R$ 

1.220,00), prestados a título de caução pelo autor devidamente corrigidos 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

desocupação do imóvel (26.05.2015).Em face da sucumbência recíproca 

(art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais na proporção de 70% pela requerente e 30% pelas 

requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do 

art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da 

requerida e 30% em favor da autora, sendo que a parte autora ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 927015 Nr: 47667-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SILVA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, JOAO DE SOUZA, JACI 

TOMAZ DE SIQUEIRA, JOSIMAR VITOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

manifestação do município, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031410 Nr: 37454-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA FERNANDA FIGUEIREDO LENZI, 

ROBSON JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - OAB:16742, 

NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT, SÉRGIO LUIS 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:15.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, THIAGO AUED - OAB:OAB/MT 9.873-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, bem como a 

manifestação sobre peticionamento da outra parte executada THAÍSA 

FERNANDA FIGUEIREDO LENZI, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 351912 Nr: 22289-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES 

E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31005/RS, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a fim de intimar a parte autora para comprovar a 

distribuição da Carta precatória retirada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720533 Nr: 15960-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ANTUNES, ROSELI DE JESUS 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, TURIN 

E.ARMACHUSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/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, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880071 Nr: 16813-11.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 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 carta precatória 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092824 Nr: 7422-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, MARINES 

FELIX LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE RICCI BOA VENTURA, 

LAURA CRISTINA MONTES SOARES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA 

- OAB:14743/MT

 Vistos etc.

Às fls. 124/125, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835604 Nr: 40716-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA. - GRUPO GEOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT, NIVALDO 

CAREAGA - OAB:6713-B/MT, RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Às fls. 214 foi realizada penhora online via BACENJUD.

Após, instados a se manifestarem, a parte executada quedou-se inerte, 

conforme certidão de decurso de prazo de fls. 225.

A parte exequente apresentou-se, conforme fls. 223/224, requerendo a 

liberação do valor bloqueado, dando, assim, quitação a divida e 

consequentemente a baixa e arquivamento dos autos.

Em compulsa aos autos, verifica-se que o bloqueio realizado às fls.214, é 

suficiente ao adimplemento do saldo devedor, face a localização de 

valores na conta da executada.

 Diante a inércia da executada, julgo satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 214, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados às fls. 223/224.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.

Às fls. 86/89, as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e suspensão do feito nos 

moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235030 Nr: 4142-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES 

- OAB:24.537/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FERNANDA DE 

LIMA SILVA - OAB:23.978/O, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA 

SILVA - OAB:12866/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ALTO GARÇAS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIONOR 

ANTONIO CHAVES, para devolução dos autos nº 4142-34.2006.811.0041, 
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Protocolo 235030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1336768 Nr: 17125-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIADORES SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos nº 20861-23.2008.811.0041 (350376), assim, 

determino que seja apensado ao processo supramencionado.

RETIFIQUE-SE o nome da parte executada na capa dos autos, a fim de 

evitar equívoco quando das intimações, para que passe a constar o 

nomes da empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

 Após, CITE-SE a pessoa jurídica indicada para se manifestar e requerer 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1338971 Nr: 17570-63.2018.811.0041

 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: PEDRO EMANUEL RAMOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO, JOÃO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA LAIS COSTA 

NASCIMENTO - OAB:6911/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas, conforme determina o art. 1.372, IX da CNGC.

Remeta-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1338970 Nr: 17569-78.2018.811.0041

 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: HERMENEGILDO PINHEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO, JOÃO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA LAIS COSTA 

NASCIMENTO - OAB:6911/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas, conforme determina o art. 1.372, IX da CNGC.

Remeta-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1338969 Nr: 17568-93.2018.811.0041

 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: JUCELITO REDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CASTRO BRANCO, MARIA SONIA 

CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA LAIS COSTA 

NASCIMENTO - OAB:6911/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas, conforme determina o art. 1.372, IX da CNGC.

Remeta-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086862 Nr: 4658-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOCATELLI, MERI TAEKO NAKATANI 

LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE SOUZA BORGES 

- OAB:OAB/PR 65417

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as 

alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte 

requerente, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel 

em questão seja escriturado e registrado em nome da autora, ficando a 

presença, a atuação e a manifestação dos requeridos perante o serviço 

notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas 

as demais exigências legais.Custas pela parte autora. Sem honorários 

pelas argumentações já apresentadas.P.R.I. Após, o transito em julgado, 

arquive-se os autos com as formalidades legais e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891869 Nr: 24470-04.2014.811.0041

 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: IRDES FÁTIMA VIAN, ALEXANDRE HAUSER MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA, 

GERALDO MONTEIRO DA SILVA - ME, GERALDO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos etc.

Diante da homologação de acordo nos autos em apenso, foi determinada 

intimação das partes para manifestarem interesse na lide tendo em vista o 

acordo homologado.

Foi certificado às fls. 143 que embora intimadas as partes não se 

manifestaram.

Novamente intimada a autora para manifestar interesse (fls. 144) diante do 

acordo, esta se manteve inerte (fls. 146).

 Sendo assim, considerando o acordo feito entre as partes nos autos 

principais, JULGO EXTINTO a presente ação, face a perda do objeto, 

diante do acordo homologado nos autos principais.

Transitado em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107072 Nr: 13415-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA EDUARDA BRITO SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL MOTORS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida:a)Ao 

pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data de cada desembolso.b)Ao pagamento a título de indenização por 

danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE desde esta data, importância que considero ponderada, 

razoável e proporcional ao dano verificado. RATIFICO a tutela deferida às 

fls. 49/51.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1110445 Nr: 14843-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA LINDOMAR MENDONÇA LOPES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONIA M° COSTA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20.120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO ajuizada por CAMILA LINDOMAR MENDONÇA LOPES 

SANTANA contra BONIA Mº COSTA DA SILVA ME.Em consequência, 

DECLARO extinto o débito do autor para com o requerido com relação à 

dívida objeto da presente demanda. E DETERMINO o cancelamento 

definitivo dos protestos decorrentes da obrigação litigada.Deixo autorizado 

o levantamento dos valores consignados em favor do requerido.Custas 

pela parte autora.Deixo de arbitrar verba honorária em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda Constitucional n° 80/14, 

que conferiu a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e 

Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 391859 Nr: 27181-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EUCATUR - UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Devido à existência de valores bloqueados via Bacenjud (fl.495) nos 

autos em quantia superior ao débito, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença. 

Vincule-se os valores penhorados à este processo.Em seguida, 

considerando o valor penhorado em excesso, qual seja R$ 15.290,71 

(quinze mil duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), 

determino a expedição de alvará para levantamento do valor apurado, com 

seus acréscimos legais, em favor da parte executada, para conta a ser 

indicada.Na oportunidade, expeça-se alvará da quantia remanescente em 

favor da exequente, em conta indicada às fls. 504.Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779301 Nr: 32745-10.2012.811.0041

 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: CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA, BSW 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ECCOTERAOKA ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente para:a) DECLARAR rescindido o 

Instrumento Particular De Compromisso De Venda E Compra De Imóvel e 

Outras Avenças, por culpa exclusiva da promissária compradora.b) 

Contudo, a rescisão do contrato fica condicionada à devolução das 

parcelas pagas para a aquisição do terreno, devidamente corrigidas pelo 

INPC, a contar de cada desembolso, deduzidos os valores 

correspondentes à multa contratual (Cláusulas VII.1 e VII.3.a), débitos de 

IPTU e Condomínio (Cláusula x.1).Considerando que a parte autora decaiu 

de parte mínima, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, §8° do CPC.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703835 Nr: 38482-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PINTO DE ARRUDA FI, Z. A. DE SOUZA 

LOBIANCO FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial tão 

somente para CONDENAR os demandados ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.RATIFICO a tutela 

anteriormente deferida.CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das 

custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, 

que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais).P. R. I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1336310 Nr: 17003-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ART'S FUNILARIA E PINTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOS BRASIL LTDA, CINTHIA CONSTANCIO 

BLASIUS, JERUSA WEHMUTH ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos 427-23.2002.811.0041 (53528), assim, determino 

que seja apensado ao processo supramencionado.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para se manifestarem e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1336769 Nr: 17126-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL NORTE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DIÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos 3905-63.2007.811.0041 (273469), assim, 

determino que seja apensado ao processo supramencionado.

Ademais, TRANSLADE-SE cópias do petitório de fls. 277/285 do processo 

principal.

RETIFIQUE-SE o nome da parte requerida na capa dos autos, a fim de 

evitar equívoco quando das intimações, para que passem a constar os 

nomes dos sócios indicados, quais sejam ADELINO MESSIAS DE MATOS 

PRAEIRO e IRIS CAPILÉ DE OLIVEIRA.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para se manifestarem e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907747 Nr: 35397-29.2014.811.0041

 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: JAMIL ANTONIO 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, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, se verifica que não foi colacionado aos autos 

documento imprescindível para o deslinde da demanda, qual seja, o 

certificado individual do seguro contratado pelo autor.

Considerando que as requeridas não negam a contratação, entendo como 

necessária a juntada aos autos de tal documento.

Nesse sentido:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DO 

DEMANDANTE. APÓLICE DE SEGURO NÃO COLACIONADA PELA 

DEMANDADA. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA AFERIÇÃO DOS 

TERMOS E VALORES PACTUADOS. IMPERIOSIDADE DA EXIBIÇÃO PELA 

SEGURADORA OU EMPREGADORA DA PARTE AUTORA. A exibição da 

apólice securitária, na qual se funda a demanda, é medida imperiosa para 

o salutar deslinde do caso. LAUDO PERICIAL INSATISFATORIAMENTE 

FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. REABERTURA DA ETAPA PROBATÓRIA EX 

OFFÍCIO. O laudo pericial médico é elemento imprescindível para formação 

da convicção do Julgador, de modo que, se o documento não foi 

satisfatoriamente fundamentado pelo expert, faz-se mister a anulação do 

decisum para elaboração de nova prova técnica. SENTENÇA CASSADA. 

REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 

( T J - S C  -  A C :  0 0 1 9 6 3 1 4 3 2 0 1 2 8 2 4 0 0 0 8  B l u m e n a u 

0019631-43.2012.8.24.0008, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 

Julgamento: 22/06/2017, Quarta Câmara de Direito Civil). Destaquei.

Portanto, DETERMINO a intimação das requeridas para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem aos autos a apólice do seguro contratado.

Após, volvam-me os autos concluso para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 362834 Nr: 32282-10.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10504 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GLENDA ALVEZ CORRÊA LIMA 

VERDE - OAB:21.439

 Vistos etc.

Através do petitório de fls.151/157, pleiteia o requerido, LEONARDO LIMA 

VERDE, pela restituição de prazo para apresentar Contestação.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte foi devidamente intimada via 

Mandado em 03.08.2018, porém, na data de 06.08.2018 os autos foram 

encaminhados à Corregedoria conforme certidão acostada, em prazo para 

apresentação de resposta do requerido.

O artigo 221 do CPC, dispõe:

 “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual por 

cerceamento de defesa, restituo o prazo para a requerente LEONARDO 

LIMA VERDE manifestar nos autos, iniciando-se a partir da intimação desta 

decisão, na pessoa do patrono constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1126577 Nr: 21536-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CÁSSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico e dou fé, que o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, indicou para início dos trabalhos 

periciais o dia 12/11/2018, onde serão atendidos no local onde se 

encontra o equipamento/material a ser periciado. O perito informou que a 

vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende das 09:00 às 12:00 

horas e das 13:00 às 17:30 horas. Local: residência da autora, Av. Magno 

Rodrigues, n.º 05, quadra 01, bairro Nova Esperança I, Cuiabá - MT, CEP 

78043-026. Posto isso, intimo as partes para comparecem a perícia, 

devendo apresentar seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1131430 Nr: 23610-32.2016.811.0041

 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: ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARIA ALICE MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Certifico e dou fé, que o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, indicou para início dos trabalhos 

periciais o dia 12/11/2018, sendo que a vistoria poderá ocorrer nos 

horários que compreende das 09:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 a 

partir das 17:30 horas, onde serão atendidos no local onde o equipamento 

/ material a ser avaliado se encontra, endereço Rua 27, n.º 45, quadra 

141, bairro Pedra 90, Cuiabá - MT, CEP 78099-135. Posto isso, intimo as 

partes para comparecem a perícia, devendo apresentar seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 947665 Nr: 58944-98.2014.811.0041

 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: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO ROBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:1452-E/MT

 Diante do exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os 

Embargos Monitórios opostos e, por consequência JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para constituir em título 

executivo judicial o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) 

referentes à soma dos cheques nº 001199 e 0011198 de fls. 22/23, os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da 

emissão de cada cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data de apresentação.Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a 

dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento 

na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 748264 Nr: 45557-21.2011.811.0041

 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: ALEXANDRE DO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS, MARCO AURÉLIO 

CARVALHO CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT, NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as 

requeridas solidariamente:a) a indenizarem a parte autora pelos prejuízos 

de ordem moral a ela causado, e sabendo do caráter preventivo dessa 

condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas 

voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir 

justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será 

acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e 

proporcional ao dano verificado.b) ao pagamento de indenização por 

danos materiais no importe de R$ 311.600,00 (trezentos e onze mil e 

seiscentos reais), valor este, referente ao prejuízo do investimento feito 

pela autora. Este valor será acrescido de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e atualização monetária a partir do desembolso.c) ao 

ressarcimento do valor pago a título de corretagem (R$ 3.500,00), 

incidindo correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso, e juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação..Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO as Requeridas ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, §§ 2° e 8º, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847560 Nr: 51053-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN CRISTINA FORTALEZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS para DETERMINAR que as promovidas 

forneçam à requente o projeto executivo completo do imóvel objeto da 

demanda, com as anotações de responsabilidade técnica, necessárias a 

aprovação/averbação de projeto de reforma e ampliação junto a Prefeitura 

Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.Em face da 

sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, 

na proporção de 70% (setenta por cento) para parte requerente e 30% 

(trinta por cento) para parte requerida. Sendo beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, a parte autora ficará isenta das custas processuais e 

terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 131 de 643



na forma dos artigos 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333014 Nr: 3817-88.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLLIO MÁRCIO BRITO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080201 Nr: 1572-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINO BAR E RESTAURANTE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo patrono 

da requerida às fls. 119/122.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 267942 Nr: 1176-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ RUIZ MORENO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GARGIULO MARTINEZ, REGYANY 

GONÇALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BEATRIZ RUIZ 

MORENO em face de REGYANY GONÇALVES COSTA, todos já 

devidamente qualificados.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando a devolução positiva do AR expedido e o decurso de prazo 

para a executada manifestar acerca do valor bloqueado via Bacenjud, fls. 

198, determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

bloqueada nos autos, por meio de transferência bancária a conta indicada 

pela parte exequente às fls. 200.

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.

No mais, determino a intimação da exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889445 Nr: 22866-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO APARECIDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 135/137.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735062 Nr: 31405-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAQUIM MENDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIAQUIM MENDES 

RODRIGUES em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Diante do provimento do Recurso Especial, defiro o pedido do banco para 

o levantamento do valor da multa depositada às fls. 275, para conta 

indicada às fls. 309-verso.

Após, determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 314.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 
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possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041530 Nr: 42315-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA, CONDOMINIO 

FLORAIS DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA WANDERLEY DA SILVA, CLEIDE 

DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL 

DIAS - OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Vistos etc.

Às fls. 175/189 comparece a parte requerente informando que o imóvel, 

objeto da presente lide, passou para a propriedade da empresa Florais do 

Valle Incorporações Ltda., por meio de acordo realizado entre esta última e 

o requerido.

 Desta forma, a parte requerente requer a homologação de novo acordo 

firmado junto à nova proprietária do imóvel.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Mantenha-se a penhora realizada sobre o imóvel, até o cumprimento 

integral do acordo, conforme pactuado pelas partes.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171033 Nr: 40620-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, MARCIANA VERISSIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação à 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 839753 Nr: 44230-70.2013.811.0041

 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): IRENY ALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT

 Vistos etc.

Às fls. 74/76, as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790762 Nr: 44814-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA TEOTONIO, ELISANGELA TEOTONIO, 

VANDIOMAR TEOTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA, TELEVISÃO RONDON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571/MT

 Vistos etc.

Às fls. 769/775, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.
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 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1016101 Nr: 30177-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVA TRANSPORTES E COM. DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas indicadas no petitório de 

fls. 260/261.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830242 Nr: 35957-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA DE FÁTIMA LEMOS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ARETUZA DE FÁTIMA 

LEMOS DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 348759 Nr: 18938-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEV PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, 

EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, 

VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito.Vincule-se o valor depositado a este processo.Determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância bloqueada às fls. 

272/274, via sistema BACENJUD, em favor da exequente, conforme 

pactuado, para conta indicada às fls. 293 (I).Após, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância bloqueada às fls. 131, 

230 e 242, via sistema BACENJUD, em favor do patrono da exequente, 

conforme pactuado, para conta indicada às fls. 293 (II).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.Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1161460 Nr: 36548-59.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA LETICIA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - OAB:22.117

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 156/159 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da 

condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

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.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130379 Nr: 23157-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos etc.

Diante da divergência de valores alegados pelas partes, DETERMINO a 

remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do crédito 

exequendo, levando-se em conta as custas adiantadas pela exequente, a 

sentença e o acordão proferidos, bem como o cumprimento espontâneo 

da executada de fls. 415/416, sendo que 10% de multa e honorários da 

presente fase incidirão apenas sobre eventual crédito remanescente.

Atente-se ainda a Contadoria Judicial a garantia do juízo de fls. 446.

Após, intime-se as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de 

acordo, e na sequência, volvam os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 234416 Nr: 3587-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento de 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) a favor da 

demandada, custas e despesas processuais, estas antecipadas, na 

forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 812890 Nr: 19371-87.2013.811.0041

 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: IRACI VICENTE FILIPETTO, PABLO FILIPETTO, SILVANO 

FILIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, AGRENCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FELIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7.248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a 

inexistência do débito aqui litigado DETERMINANDO a baixa imediata do 

registro do penhor e de qualquer dívida oriunda desta 

demanda.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o 

desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sendo que a requerida AGRENCO ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 740785 Nr: 37533-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RABELO DE MIRANDA, PODIM RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Vistos etc.

O autor através do petitório de fl. 281/283, requer a dilação de prazo para 

o pagamento dos honorários periciais.

Diante da ausência de condições momentâneas suscitadas pela parte, 

defiro a dilação pelo prazo requerido de 30 (trinta) dias.
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Após, intime-se o autor para pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 706818 Nr: 739-81.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARETH CORREA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA, MARCO AURÉLIO 

CARVALHO CÔRTES, SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:11375, MARIELLY DIVINA ESPÍRITO SANTO - 

OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as 

requeridas solidariamente:a) a indenizarem a autora, MARIA MARGARETH 

CORREA CARVALHO, pelos prejuízos de ordem moral a ela causado, e 

sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a 

finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da 

indenização, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância que 

considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Este valor será acrescido de juros de 1% 

a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado.b) ao pagamento de indenização no importe de R$ 39.409,73 

(trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e setenta e três centavos), 

valor este, referente ao prejuízo do investimento feito pela autora. Este 

valor será acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e atualização 

monetária a partir do desembolso.c) ao ressarcimento em dobro do valor 

pago a título de corretagem (R$ 3.200,00), incidindo correção monetária 

pelo índice INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação..Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, 

do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897205 Nr: 27710-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL BERTOLDO DA SILVA, VÂNIA BORGES 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID IMÓVEIS LTDA, IVANA ALMEIDA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, 

determinando o prosseguimento da execução em apenso até sua total 

satisfação.CONDENO ainda a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código de 

Processo Civil.P.R.I. Com o trânsito em julgado, extraia-se fotocópia da 

presente sentença, juntando aos autos de execução cód. 759185 em 

apenso, em seguida caso não haja a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 931551 Nr: 50156-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ALMEIDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA ALMEIDA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente 

embargos, DECLARANDO:a)Válida a cobrança dos aluguéis somente dos 

meses de Janeiro à Abril de 2011, no valor mensal de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), acrescido da multa contratual (Parágrafo 

1º da Cláusula Terceira do Contrato) e correção monetária pelo INPC/IBGE 

a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação.b)Válida a cobrança dos valores referentes aos meses de 

Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, e Janeiro de 2011, cada 

uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de Taxa de 

Condomínio, devidamente atualizado e corrigido pelo INPC, e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada 

vencimento.Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC) CONDENO 

ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código de Processo Civil, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte.P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, extraia-se fotocópia da presente sentença, juntando aos autos de 

execução cód. 759185 em apenso, em seguida caso não haja a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 731967 Nr: 28117-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMÁRIO ALMEIDA MARINHO, MARIA JOSE ALMEIDA 

MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VIRGILIO MANNESCHI, ALICIA 

ELVIRA DEL CARMEM FARIAS DE MANNESCHI, RICARDO ROBIN FARIAS 

MANNESCHI, LUIZ AFONSO MANNESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial localizado na Rua 

Beverly Hills, nº. 154, Lote 01, quadra 45, bairro Jardim Califórnia, cidade 

de Cuiabá-MT, escriturado sob o 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.A presente sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca.Tratando-se de processo necessário e não 

havendo oposição ao pedido formulado, não há falar em fixação de 

honorários advocatícios.Sem custas por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Preclusas as vias recursais, expeça-se oficio ao 2º Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá 

para registro da propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em 

questão, cabendo a requerente providenciar os documentos necessários 

para tanto. P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376872 Nr: 13444-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA CHUE, M. P. C. O, JOSÉ MARIO GONÇALVES 
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DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA HELENA, 

ILTON SARAGIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Restou consignado no acordo, que as parcelas mensais inerente a cota 

pertencente a menor seriam pagas aos seus representantes no 

percentual de 50% para a avó e 50% para o pai, contudo não restou 

demonstrado qualquer indicativo de reversão em proveito da incapaz. 

Sabe-se que os levantamento de valores pertencentes a menor, conforme 

dispõe o § 1°, art. 1° da lei 6.858/80, só poderão ser utilizados mediante 

autorização judicial, em caso de necessidade à subsistência e educação 

do menor ou para aquisição de imóvel destinado à residência da mesma e 

de sua família, verbis: “As quotas atribuídas a menores ficarão 

depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção 

monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) 

anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à 

residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à 

subsistência e educação do menor.” No caso, referidos requisitos não 

restaram demonstrados, e deveriam ser depositados em juízo em favor da 

menor, até que este atinja a maioridade civil. Desta forma, em parcial 

consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de homologação 

do acordo, da forma posta. Intimem-se as partes para as devidas 

adequações. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 223473 Nr: 31091-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

SANTA ROSA, JOSÉ AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:8.577/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de 

bens a serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o 

devedor, devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo.Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em contas correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o 

valor da dívida executada....Dessa forma, DETERMINO a tentativa de 

penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes 

executadas, sobre a quantia INCONTROVERSA indicada pelo executado 

de R$ 172.291,77.No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o 

Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito.Procedida à penhora, 

intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 

15 (quinze).Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a 

luz da nova lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as 

partes, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.Após, intimem-se as partes, bem 

como seus respectivos procuradores para o ato.Restando infrutífera a 

conciliação, volvam os autos conclusos para análise da impugnação ao 

cumprimento de sentença

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080711 Nr: 1886-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON SEBASTIÃO DE FRANÇA, CONDOMÍNIO 

BELVEDERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARANGONI 

PALHANO - OAB:203937-E, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na presente ação, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, para: REVOGAR a tutela antecipada 

deferida às fls.65/67.CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811687 Nr: 18169-75.2013.811.0041

 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: WALDINETE BENEDITA EVANGELISTA VARRESE, 

ANTONIO GONÇALO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PRETTO FLORES - 

OAB:14638, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF - OAB:17.161 OAB/DF

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, 

razoável e proporcional ao dano verificado.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 938377 Nr: 53840-28.2014.811.0041

 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: EDJANE DE ALMEIDA MACHADO COSTA, INGRID 

SUELLYN DE SOUZA PEREIRA, CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA, GISELE 

RODRIGUES DA SILVA, HELLEN MARA DA SILVA ARRUDA, IZABEL 

FÁTIMA DA SILVA, JANETE ARAÚJO SANTOS, JEOVÁ APARECIDO 

LEÃO, JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA, LORDES DOS SANTOS 

MORAIS MOREIRA, LUANA MORAES DE BARROS, LUCIANA DIVINA DE 

BARROS, MÁRCIA MARIA CORREA, ROSANA GONÇALVES, SOLANGE 

SOUZA RAUPP, THAÍS FERNANDA DE JESUS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 137 de 643



SUPERIOR - ASSOBES/INST. DE ENSINO E CULTURA-ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6.911, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a requerida ofereça as matérias faltantes de Estágio e 

TCC aos autores (gratuitamente), bem como para:CONDENAR a 

demandada a indenizar cada requerente pelos prejuízos de ordem moral a 

ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que 

tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, 

fixo o valor da indenização, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

autor, importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir 

justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735238 Nr: 31586-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHNEIDER & LENCINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública- CUIABA - 

OAB:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 

CONSTITUO de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido 

de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para cada 

pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução 

da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030978-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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: 1030978-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A 

Vistos etc. Por meio do decisório de ID. 15400226 foi determinada a 

intimação da parte autora, para prestar esclarecimento quanto ao 

endereçamento do feito, bem como sobre o interesse da distribuição por 

dependência aos autos que tramita perante a 5ª Vara Cível desta 

Comarca, uma vez que as demandas são integradas pelas mesmas 

partes. Por meio do petitório de ID. 15545047 a requerente pugna pela 

distribuição do feito aos de nº 1012799-25.2018.811.0041 em tramite 

perante o juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito, com as anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029841-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029841-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES REQUERIDO: DEIVID MENACHO 

HENRIQUES Vistos etc. Trata-se de Tutela Antecipada em Caráter 

Antecedente, interposta por VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES em 

desfavor de DEIVID MESQUITA HENRIQUES – que também assina como 

DEIVID MENACHO HENRIQUES devidamente qualificados nos autos. Narra 

o autor que no final de 2017, considerando que estava passando por 

dificuldades financeiras para adimplir as parcelas do seu veículo, foi até 

uma garagem de revenda de autos denominada DAVI VEÍCULOS de 

propriedade do requerido, para negociar a venda de seu automóvel, qual 

seja o veículo da Marca Audi, Modelo A-5, Placas NRU-0005, Ano/Modelo 

2011/2012, Cor preto. Relata que, após tratativas iniciais, deixou o veículo 

consignado para venda, conjuntamente com o porte obrigatório CRLV e 

recibo de transferência em branco. Informa que foi acordado que deixaria 

o automóvel consignado no local para exposição e, caso houvesse a 

venda do mesmo, seja o ágil, ou o valor integral, o requerente pagaria uma 

porcentagem ao réu. Segue dizendo que, dias depois, já no início do ano, 

foi até o local para verificar se houve algum interesse no seu veículo, 

momento no qual percebeu que o mesmo já não estava mais no pátio da 

revenda, sendo informado pelo demandado que o veículo teria sido 

deixado com um “suposto” comprador, e que estava com os documentos 

dessa pessoa para analisar seus dados cadastrais, sendo necessário 

aguardar 20 (vinte) dias para a concretização do negócio. Salienta que 

ultrapassado o prazo, foi novamente até a garagem para saber sob a 

concretização do negócio, e caso negativo ter seu veículo restituído, 

porém mais uma vez o reclamado arrumou mais uma desculpa, sendo 

necessário aguardar mais 15 (quinze) dias, uma vez que o veículo estaria 

em uma oficina mecânica realizando um trabalho de polimento para facilitar 

a amostragem aos clientes. Elucida que requereu informações acerca da 

suposta oficina, todavia o requerido não soube informar com precisão o 

suposto local da mesma, posto isso na data de 08 de junho de 2018 o 

requerente procedeu a regular notificação extrajudicial do demandado, 

Alega que após o fim do prazo da notificação extrajudicial, tomou 

conhecimento de que suspostamente o réu teria “penhorado” o veículo 

com terceiros, além disso, não vem arcando com as parcelas mensais, 

não pagou impostos de IPVA e Licenciamento e ainda vem cometendo 

infrações de trânsito gravíssimas na capital. Por fim, requer a concessão 

da tutela antecipada em caráter antecedente, para que seja determinada a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo de marca Audi, 

Modelo A-5, cor Preta, placa NRU-0005, Ano/ Modelo 2011/2012. Com a 

inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado, 

cuida-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, interposta por 

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES em desfavor de DEIVID MESQUITA 

HENRIQUES – que também assina como DEIVID MENACHO HENRIQUES, 

todos devidamente qualificados nos autos. Embora a parte autora tenha 

nomeado a presente demanda como Tutela Antecipada em Caráter 

Antecedente, se verifica que o feito possui caráter acautelatório, dessa 
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forma recebo como Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, nos termos 

do art. 305 do CPC. Cumpre salientar que o instituto da tutela cautelar é 

meio de adiantar provisoriamente a eficácia da tutela definitiva cautelar e 

assegurar futura eficácia da tutela definitiva satisfativa. Trata-se, 

portanto, de tutela requerida dentro do mesmo processo em que se 

pretende formular o pedido principal. No caso em apreço, a parte autora 

pugna pela busca e apreensão de veículo de sua propriedade, uma vez 

que deixou em garagem de revenda, para a efetiva venda do automóvel, 

contudo referida revenda mudou-se de endereço, bem como não se sabe 

o paradeiro de seu veículo, além de estarem sendo cometidas infrações 

de trânsito gravíssimas. Ademais, os requisitos para obtenção da tutela 

cautelar em caráter antecedente foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, 

quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Prescreve o artigo 300, do CPC: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 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)”. Destaquei. A parte requerente tem como pretensão 

deduzida em sua exordial a busca e apreensão do veículo da Marca Audi, 

Modelo A-5, de cor preta, Placa NRU-0005, ano/modelo 2011/2012. 

Analisando detidamente os autos, se verifica em sede de cognição 

sumária a comprovação da probabilidade de direito, tendo em vista os 

documentos juntados na inicial, tais como o Aditamento ao Contrato de 

Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel e ao Contrato de 

Alienação Fiduciária em Garantia – Cessão de Direitos e Obrigações (ID. 

15265017) em que o autor figura como cessionário do veículo objeto da 

demanda, bem como pelo Extrato do Veículo (ID. 15265006) onde consta 

como proprietário do veículo o requerente da presente demanda. Além 

disso, no referido extrato constam infrações de trânsito em datas 

posteriormente a entrega do veículo na garagem de revenda do réu. Foi 

ainda enviada Notificação Extrajudicial (ID. 15265007) -ao demandado na 

data de 08 de Junho de 2018, requerendo pela restituição/devolução de 

seu automóvel no prazo de 05 (cinco) dias, o qual já se findou. O perigo 

de dano por sua vez perfaz caracterizado pelo fato de o mesmo estar 

circulando livremente, inclusive cometendo infrações de transito, sem 

nenhuma restrição, podendo causar danos como colisões ou até mesmo 

responsabilizações civis e criminais dependendo de seu uso. A presença 

do risco ao resultado útil do processo que reside no risco do perecimento 

dos bens, tanto por depreciação que é a perda do valor de mercado, 

quanto da possibilidade de avarias, ou mesmo qualquer tipo de perda. 

Elucida o mestre Humberto Theodoro Júnior: “deve corresponder, não 

propriamente à probabilidade de existência do direito material, mas sim, à 

verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito a ser 

tutelado” (Processo Cautelar, 3ª ed., p. 76). Sobre os requisitos exigidos 

para a concessão da medida, o entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - NULIDADE 

DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. O 

fato apto a caracterizar a nulidade de despacho interlocutório não é 

escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, decorrendo, daí, 

que, embora sucinta, a motivação existe, inviável se torna acolher a 

nulidade do ato judicial, mormente se ficou claramente evidenciado o que 

fora dirimido pelo Juízo singular. Evidenciando nos fatos narrados pelo 

demandante a presença do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, 

possível é conceder-lhe liminar de busca e apreensão de bem que 

adquirira por compra e venda.” (TJMG – AI nº 360.197-2 – Relatora: Des.

(a) JUREMA MIRANDA – j. 13.03.2002) (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. A probabilidade do direito acautelado 

associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são 

requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela 

provisória de urgência cautelar. Na hipótese dos autos, os requisitos 

legais para o seu deferimento foram suficientemente preenchidos pelo 

autor-agravante, motivo pelo qual autorizada a reintegração da agravante 

na posse do equipamento simulador de direção veicular. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074733783, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Antonio Angelo, Julgado em 19/10/2017).(TJ-RS - AI: 70074733783 RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/10/2017) Isso posto, se vislumbra o atendimento aos requisitos 

exigidos pelo artigo 300 do CPC, pois, a não concessão da medida 

cautelar pode frustrar a pretensão autoral. Feitas essas considerações, 

DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo 

de marca Audi, Modelo A-5, cor Preta, placa NRU-0005, Ano/ Modelo 

2011/2012, devendo ser depositada sob a guarda do autor, na qualidade 

de depositário. DETERMINO a intimação da parte autora, para formular o 

pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, em cumprimento ao disposto 

no art. 308 do CPC, sob pena de cessar a eficácia da medida e extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Expeça-se mandado de Busca e 

Apreensão. Cite-se a parte requerida, nos termos do art. 306 e 307 do 

CPC, para contestar em 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende 

produzir, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na exordial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização 

por Danos Morais, Morais e Tutela de Urgência, proposta por GORETE 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO em desfavor de AGEMED SAÚDE, S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Narra à autora que foi diagnosticada 

com câncer e vem aguardando a praticamente 02 (dois) meses sem 

resposta satisfatória, tendo sido negados reiterados pedidos de cirurgias, 

esses de diferentes médicos. Elucida que não possui quaisquer 

pendências financeiras junto à reclamada, estando os pagamentos das 

mensalidades regulares. Salienta que foi constatada a existência de um 

nódulo que precisaria ser retirado com urgência tendo em vista suas 

características agressivas e as fortes dores que a acometiam. Sustenta 

que seu médico solicitou a realização de procedimento cirúrgico, tendo 

como previsão a data de 21/08/2018, em que pese a cirurgia ter sido 

autorizada, de forma injustificada em 31/08/2018 foi informada pela 

requerida que o procedimento não mais seria realizado, solicitando que a 

requerente fosse avaliada por outro médico, qual seja o Dr. Murilo Yokoo 

Teodoro de Souza. Aduz que foi atendida pelo referido médico em 

04/09/2018, oportunidade em que o médico solicitou a realização de exame 

“Punção Biopsia/Aspirativa de Órgão ou Estrutura Orientada por US”, e 

que dada a urgência a reclamante, após ser informada que o valor do 

exame seria ressarcido, efetuou o pagamento no valor de R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais) e realizou o exame. Explana que após ter sido 

confirmado o que já havia sido diagnosticado anteriormente, o referido 

médico também concluiu que seria necessário a a realização breve do 

procedimento cirúrgico, tendo o pedido sido autorizado em 28/09/2018, 

com data prevista de internação para 03/10/2018, contudo a demandante 

continuou sem resposta e a cirurgia nãoo foi realizada em 03/10/2018 de 

forma injustificada, tendo como última informação prestada de que a 

autora seja submetida ao procedimento no dia 10/10/2018, todavia não há 

nenhuma confirmação formal, temendo assim ser mais uma vez enganada. 

Ante ao exposto pugna pela concessão da antecipação de tutela para que 

seja determinado à demandada que custeie o procedimento cirúrgico na 

forma pretendida pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo Teodoro de 

Souza, no próximo dia 10/10/2018. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, trata-se deTrata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais, Morais e Tutela de Urgência, 

proposta por GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO em desfavor de 
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AGEMED SAÚDE, S/A, devidamente qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela, 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, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. In casu, a autora pugna pela determinação de que 

a demandada que custeie o procedimento cirúrgico na forma pretendida 

pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo Teodoro de Souza, no próximo 

dia 10/10/2018, em virtude de já terem sido solicitadas internações de tal 

procedimento, bem como autorizadas pela ré, contudo sem a realização do 

procedimento até a presente data. Logo, os fatos trazidos na inicial dão 

conta nesse momento processual de cognição sumária, sendo que restou 

demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que foi 

colacionado aos autos Cartão do Plano de Saúde em nome da autora (ID 

15797956). Ademais, em análise a exordial, observa-se documento que 

corrobora com a alegação de que foram solicitadas anteriormente, bem 

como autorizadas a realização do procedimento cirúrgico em duas datas 

anteriores (Ids 15797977 e 15797980), contudo não restou realizado tão 

procedimento. Outrossim, denota-se da exordial que tal procedimento foi 

indicado necessário por dois médicos distintos (Ids. 15797976 e 

15797980), não se tendo óbice para não realização da cirurgia. Neste 

sentido, a reclamante ainda juntou aos autos print de conversa com o seu 

médico, onde o mesmo confirma a realização do procedimento cirúrgico, 

estando pendente somente a autorização da empresa fornecedora do 

plano de saúde (ID. 15797965). Em caso análogo, colho o entendimento 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO 

DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA ONCOLÓGICA - TUTELA 

DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – LIMINAR 

CONCEDIDA – LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE ATENDIMENTO – 

DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A 

concessão da tutela de urgência depende de comprovação da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, requisitos legais previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil.Em casos de cirurgia para retirada 

de tumor maligno, o perigo da demora decorre da própria gravidade da 

doença, cuja evolução pode comprometer o estado de saúde do usuário 

do plano de saúde, pelo que se faz imperiosa a concessão da medida.É 

abusiva a negativa de cobertura, por parte do plano de saúde, de 

procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial 

para preservar a saúde e a vida do paciente. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a 

demandada que fique compelida a CUSTEAR/AUTORIZAR o procedimento 

cirúrgico na forma pretendida pelo médico responsável, Dr. Murilo Yokoo 

Teodoro de Souza, no próximo dia 10/10/2018, sob pena de multa. 

Considerando o caráter excepcional de urgência da medida pleiteada, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias colacione 

aos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência 

econômica, sob pena de indeferimento do pedido. 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). Diante do 

caráter emergencial da medida, CUMPRA-SE em plantão judiciário, por meio 

de oficial de justiça plantonista. Cuiabá-MT, 08/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024990-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

STELA BATISTA DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024990-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STELA BATISTA DA COSTA LOPES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Designo o dia 23/11/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, 01 de outubro de 
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2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024990-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

STELA BATISTA DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1024990-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): STELA 

BATISTA DA COSTA LOPES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Designo o dia 23/11/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, 01 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000730-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007361-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSENILDA DOS SANTOS ANEZ (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de intima 

a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034114-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034114-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Considerando que o prévio requerimento administrativo negado consta em 

nome de terceiro, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo, em nome 

do autor, com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem 

resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034166-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DANIEL PEDROSO DE ALMEIDA (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: 1034166-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL PEDROSO DE ALMEIDA 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., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033216-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ESTETICA CERUTTI MALUF LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033216-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA EXECUTADO: CENTRO DE ESTETICA 

CERUTTI MALUF LTDA - 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014769-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA CARDOSO (EXEQUENTE)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014769-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALERIA PEREIRA CARDOSO EXECUTADO: CRISTIANE ALENCAR DE 

OLIVEIRA FERREIRA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da 

dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022032-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS (RÉU)

VANDERSON APARECIDO MENDES (RÉU)

NEIMAR ERACER DE TOLEDO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022032-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA RÉU: V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - 

ME, VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS, VANDERSON APARECIDO 

MENDES, NEIMAR ERACER DE TOLEDO Vistos. Expeça-se mandado de 

citação, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos termos pedido na 

inicial, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso 

a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). Cientifique-se a parte ré de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004286-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15356001, 

vez que pelo currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta 

própria neste gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é 

pós-graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal, entre outras especialidades, sendo 

assim considerado especialista na área em questão. Assim, dê-se 

prosseguimento ao feito nos termos do despacho de ID 15224389. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000379-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15245221, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

dê-se prosseguimento ao feito nos termos do despacho de ID 15116994. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GILCINEI NEGRAO DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 1001022-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILCINEI NEGRAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15356002, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 
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gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

dê-se prosseguimento ao feito nos termos da decisão de ID 15179443. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026335-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILLER CARDOSO ANDRADE (AUTOR(A))

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (RÉU)

 

Processo n. 1026335-40.2017 Visto. Zeiller Cardoso Andrade, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais em desfavor de Claro S/A, 

igualmente qualificado, alegando que ao tentar comprar bens através de 

crediário, constatou que o seu nome estava negativado no banco de 

dados do SCPC. pela requerida, em razão de suposta dívida de R$ 74,64 

(setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente ao 

contrato n. 989576269, sem possuir relação jurídica com a ré, o que lhe 

ocasionou danos, pelo que requer a antecipação de tutela para determinar 

que seja retirado o seu nome do órgão de proteção ao crédito, sob pena 

de multa. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, 

tornando definitiva a liminar concedida, condenando a demandada ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos necessários. Foi deferida a antecipação de tutela, 

determinada a inversão do ônus da prova, concedidos os benefícios da 

justiça gratuita, designando-se audiência de conciliação (Id. 9773027). A 

audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência da 

parte autora (Id. 10527581). A requerida, na contestação, afirma que a 

parte autora sempre manteve vínculo com a requerida e que contratou um 

plano denominado “Claro Controle”, desde 26.11.2014 e que basta analisar 

os documentos juntados na inicial e a assinatura exarada na procuração e 

ver que elas são idênticas à do instrumento contratual, não sendo possível 

o autor afirmar que foi vítima de fraude ou que desconhece a contratação. 

Afirma que apesar do autor usufruir do plano, ele não honrou com o 

pagamento de algumas faturas, não restando alternativa a não ser inserir 

o seu nome nos órgãos de proteção do crédito, por isso requer a 

improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, requer que a 

indenização seja fixada com razoabilidade e proporcionalidade. A 

impugnação foi juntada nos autos (Id. 10407932). As partes foram 

intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 10708395), 

decorrendo o prazo para manifestação, conforme certificado (Id. 

11028058). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. O autor requer a declaração de 

inexistência do débito que afirma não ter contraído com a requerida e 

ainda, indenização por supostos danos morais ocasionados pela inscrição 

do seu nome no cadastro de inadimplentes que considera indevida. 

Trata-se de relação consumerista, por equiparação, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui 

exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, 

com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em 

juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade 

e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. 

Cumpre apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à ré 

demonstrar que os serviços foram utilizados pelo autor, a fim de resolver 

a controvérsia, afastando a sua responsabilidade, conforme dispõe o 

artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Não obstante tenha o requerido trazido no bojo da sua 

defesa suposto contrato assinado pelo autor e cópia de documento 

assegurando que a assinatura é dele, além do contrato estar ilegível a 

parte autora insiste em afirmar que não realizou o negócio jurídico que 

levou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Desse 

modo, não resta dúvida que a perícia é sempre necessária quando a 

prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico, mesmo 

porque não pode o Magistrado, que não detém conhecimentos 

grafotécnicos, atestar a inocorrência de falsidade embasado tão somente 

na similaridade entre a assinatura questionada e as outras existentes nos 

autos, como pretendido pela requerida. E assim, havendo dúvida quanto à 

assinatura aposta nos documentos apresentados pelo réu, cabia a este a 

prova de que o contrato realmente foi assinado pelo autor, no entanto, o 

requerido ao ser intimado a especificar as provas a produzir, nada 

manifestou, não se desincumbindo, portanto, de provar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, 

II, NCPC). Ressalte-se que é possível que o requerido não tenha tomado os 

cuidados objetivos necessários à contratação do serviço de telefonia, 

talvez foi imprudente ao não conferir os documentos ou dados 

apresentados para a realização da operação que por consequência deu 

origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Desse modo, os documentos carreados aos autos não são hábeis a 

comprovar que o autor tenha realizado qualquer espécie de contratação 

com a demandada. Contudo, o requerente teve seu nome inscrito no 

banco de dados do SPC por conta de débito no valor de R$ 74,64 (setenta 

e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Logo, a inclusão dos dados 

do autor nos cadastros restritivos de crédito foi indevida. Em se tratando 

de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. O dano 

moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, 

por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a situação vivenciada 

pelo autor, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos ou 

dissabores diários, eis que o cidadão descobre que seu nome foi inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem nunca ter firmado qualquer 

contrato com a requerida. Em casos como este a jurisprudência tem 

adotado o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, 

do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. - Compete ao julgador estipular equitativamente o 

quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação dos 

honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos 

preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos 

(alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).(TJ-MG - AC: 

10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2015) Nesse passo e após observar que não existe 

inscrição legítima preexistente, verifica-se como razoável a fixação da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral 

sofrido pela parte autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica e Débito c/c Indenização Por Danos Morais promovida por Zeiller 

Cardoso Andrade em desfavor de Claro S/A, para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos e que deu origem à inscrição no nome do 

autor no SCPC (Id. 9582969). Condeno a parte ré a indenizar os danos 

morais causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após 
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as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033791-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (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: 1033791-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILSON FERREIRA DA SILVA 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, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033791-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033791-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DENILSON 

FERREIRA DA SILVA 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, 04 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032988-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

D. N. V. D. S. (AUTOR(A))

DENILZA NUNES VITAL (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: 1032988-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DERIK NATHAN VITAL DA SILVA, DENILZA NUNES VITAL 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, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032988-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

D. N. V. D. S. (AUTOR(A))

DENILZA NUNES VITAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032988-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DERIK 

NATHAN VITAL DA SILVA, DENILZA NUNES VITAL 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, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033091-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEISIELE ALVES DA SILVA (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: 1033091-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEISIELE ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033091-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEISIELE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033091-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GEISIELE 

ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033111-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESSICA VILAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033111-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA VILAR DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033111-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESSICA VILAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033111-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JESSICA 

VILAR DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033115-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAULA SILVA (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: 1033115-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAIANE PAULA SILVA 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, § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 145 de 643



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: 1033115-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAULA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033115-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DAIANE 

PAULA SILVA 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: 1027800-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027800-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALINA RITA DE CAMPOS RÉU: VIVO S.A. Vistos. Designo o dia 

23/11/2018, às 15h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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, 01 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027800-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027800-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALINA RITA DE CAMPOS RÉU: VIVO S.A. Vistos. Designo o dia 

23/11/2018, às 15h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
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mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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, 01 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031617-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA (AUTOR(A))

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAUJO (RÉU)

 

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”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028438-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028438-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO RÉU: VIVO S.A. Vistos. Designo o dia 

23/11/2018, às 16h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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, 01 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833788 Nr: 39172-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA EPP, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, ISAN OLIVEIRA 

DE REZENDE, JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 596-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Visto.

 Diante da informação de que o executado faleceu, por cautela, 

suspenda-se a realização do leilão.

 Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944090 Nr: 56937-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767214 Nr: 20024-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO 

MUNHOZ - OAB:11.971/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO, para devolução dos autos nº 

20024-26.2012.811.0041, Protocolo 767214, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377143 Nr: 13123-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPJ - PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX DO BRASIL S/A, BRASIL 

TRANSPORTES INTERMODAL LTDA-BRASPRESS, OFFICER 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, JOSE 

CARLOS ALMEIDA LEITE - OAB:157.690-SP, NATAL CAMARGO DA 

SILVA FILHO - OAB:104.431/SP, RODRIGO LICHTENBERGER CATAN - 

OAB:228474/SP

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line (fls. 365) nas aplicações da 

executada, MPJ – Produtos de Informática Ltda. - ME, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 2.989,22 (dois mil 

novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) fl. 

365.Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio 

pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento 

próprio disponível no sistema BacenJud, determinará a transferência para 

a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, 

liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º 

Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, N

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159122 Nr: 35573-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para se manifestar sobre esclarecimentos de fls. 

249/251, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063062 Nr: 52382-39.2015.811.0041

 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: MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA

 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, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.Diante da manifestação do perito à fl. 349, revejo meu 

posicionamento com relação aos honorários periciais e como no caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade 

real.Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer 

do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo o autor beneficiário da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas.Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da autora, entendo perfeitamente 

possível que tal encargo seja suportado pelas requeridas, até porque 

poderá buscar o montante despendido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802255 Nr: 8718-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - 

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MA-, JOSÉ MEIRELLES FILHO, BETHANIA 

CRUZ BIANQUINI, OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, Laura 

Patricia Dourado Amorim - OAB:9223/MT, MARCIA PALMIRO DA 

SILVA E LIMA - PROC. ESTAD. - OAB:2394/MT, MARIA APARECIDA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos.Proceda-se a retificação do polo passivo para constar José 

Meirelles Filho como requerido e não como representante do hospital.Os 

requeridos, José Meirelles Filho e Oacir Monteiro da Silva Junior, se 

manifestam às fls. 872/873, aduzindo que postularam pela produção de 
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prova pericial, entretanto não foi analisado.Pois bem, diante do pedido de 

fls. 841/842, retifico a decisão saneadora de fls. 856/857 e defiro, 

também, a prova pericial postulado pelos requeridos, José Meirelles Filho e 

Oacir Monteiro da Silva Junior.Diante da manifestação do perito à fl. 

868/869, revejo meu posicionamento com relação aos honorários periciais 

e como no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei.Assim sendo, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre os honorários periciais de fl. 868, no prazo de 5 

(cinco) dias.Após, havendo concordância quanto aos honorários pericias, 

as requeridas deverão efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que 

deverá a perita ser intimada para dar início aos trabalhos em 10 (dez) 

dias.Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354606 Nr: 25004-55.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOPOINT INFORMÁTICA LTDA, ANDRÉ GIOVANI 

SILVA MACIEL, VALDIR PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, SABIANTI 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSIGA SOTWARE S/A ( ATUALMENTE 

TOTVS S/A )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Maria Beatriz Theodoro 

Gomes - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Visto.

Diante do retorno da carta precatória (fls. 1423/1425), intimem-se as 

partes para apresentarem razões finais, sucessivamente, primeiro a parte 

autora e depois o réu, pelo prazo de 10 (dez) dias, de forma sucessiva.

Decorrido o prazo certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

julgamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915528 Nr: 40563-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CID IMÓVEIS LTDA, EDISON ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE RODRIGUES CAETANO, EDIR LUCIANO 

MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 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

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.300/30, mantendo intacta a sentença de fls. 166/167.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121455 Nr: 19438-47.2016.811.0041

 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: RODRIGO SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

JOSE ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA, FELIPE GLAUBER COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 - A, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107844 Nr: 13778-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que a parte requerida, Via Varejo S.A., devidamente citada 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa conforme certidão de 

fl. 89, assim, decreto sua REVELIA, aplicando seus efeitos nos termos do 

art. 344 do NCPC.

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), intime-se o autor 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, 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 225699 Nr: 33014-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLER SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natacha Gabrielle Dias de 

Carvalho - OAB:16295, Angélica Luci Schuller - OAB:16791, LUIZ 

ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2623/MT

 Visto.

 Intime-se o executado para se manifestar sobre a petição da exequente 

de fls. 1.178/1.187, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162369 Nr: 36895-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Visto.

Retifique-se o valor da causa como já determinando à fl. 54.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos 

por Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais, aduzindo que a sentença de fls. 

195/197 possui erro material, vez que não computou ao valor da 

condenação a quantia paga ao segurado de R$ 9.731,57 (nove mil 

setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), requerendo o 

acolhimento dos embargos.

A embargada apresenta contrarrazões aos embargos às fls. 262/263.

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).

Verifica-se a ocorrência de erro material arguida nos embargos, vez que 

não houve a consideração do valor pago ao segurado da quantia R$ R$ 

9.731,57 (nove mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete 

centavos), conforme documento de fl.33, assim considerando que a 

embargante comprova que efetivamente pagou ao segurado a quantia de 

R$ 13.835,74 (treze mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro 

centavos), conforme documentos de fls. 27 e 33 faz jus ao ressarcimento 

do referido valor, com os acréscimos legais.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 

195/197, para incluir no dispositivo da sentença a seguinte redação:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos promovida por Porto Seguro Cia. De Seguros 

Gerais em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, 

condenando esta ao pagamento de R$ 13.835,74 (treze mil oitocentos e 

trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida 

pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo 

desembolso.”

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada.

No mais, remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso de apelação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777328 Nr: 30684-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDA LOURDES RONDON, ERASMO ROMANO LEITE 

PINTO, JOEL GONÇALVES FILHO, JUVENIL ADY DE BRITO, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN, MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO, ARNO SCHNEIDER, 

MANOEL GONÇALVES RUA, MARGARETE KRAUSE, ENESIO BARRETO 

RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 1.147, assim, expeça-se um alvará em favor do 

exequente para levantamento de R$ 785.614,74 (fl. 1.102-v, R$ 

723.913,40 atualizado – cálculo anexo), e outro alvará em favor do banco 

executado para levantamento de toda quantia remanescente.

 Após, intime-se o exequente para informar quanto à satisfação do seu 

crédito neste feito, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134527 Nr: 24892-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE FERREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT, REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ

 Intime-se o subscritor da impugnação ao laudo pericial de fls. 216/217, 

para assinar o documento supracitado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de desentranhamento.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814022 Nr: 20495-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAY JON COMÉRCIO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO O. BELLO - 

OAB:28.897-RS

 Vistos.

Proceda-se a abertura de novo volume.

Intime-se o Excepto/Exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da Exceção de Pré-Executividade oposta às fls. 588/595, bem 

como embargos da penhora de fls. 596/599.

 Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727312 Nr: 23170-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUMELERO & TUMELERO LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 

12.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.820/822) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894773 Nr: 26348-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA ALBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 115, considerando a comprovação de ser a autora 

beneficiária da prioridade de tramitação (fl. 18), nos termos do art. 1.048, I 

do NCPC. Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por prioridade.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 115), pelo que proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 2.737,30 (dois mil 

setecentos e trinta e sete reais e trinta centavos) atualizado até a data do 

depósito, 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).

No mais, defiro o pedido da autora para levantamento do valor 

incontroverso de fls. 113, em consonância com o Provimento n. 68/2018 

do CNJ, decorrido dois dias úteis do esgotamento do prazo sem 

manifestação ou recurso do réu, certifique-se e expeça-se alvará em 

favor da autora, para levantamento de toda quantia disponível nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811475 Nr: 17970-53.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FENANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13523, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Verifica-se que a parte Ré manifesta às fls. 271/277, informando que 

encontra-se em recuperação judicial e que o houve a habilitação do 

crédito do autor 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 o requerente para se manifestar sobre a informação de fls. 

271/277, 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.: 909248 Nr: 36321-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL NOGUEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

interpostos às fls. 195/207, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso para 

decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085724 Nr: 4144-52.2016.811.0041

 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: GILMARA IASMIM ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Dê ciência as partes do retorno dos autos a este juízo, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418786 Nr: 5441-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NARCISO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON VET PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍS SANTOS DE ARRUDA - 

OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9439-a

 Diante da inércia do exequente (fl. 137) arquive-se o feito até 

manifestação da parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751635 Nr: 3408-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO/BRADESCO CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - 

OAB:12.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre cálculo do contador 

judicial de fls. 208/209, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173669 Nr: 41607-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO SCHMAEDECKE, COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEL PROGRESSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA BODNAR MASSAD GOMES DA 

SILVA, MAAT ENGENHARIA LTDA, RICHARD SILVESTRE MASSAD 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para emendar o pedido de fls. 595/597, nos termos 

dos art. 513 e 523 do NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434826 Nr: 13734-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE GABRIELLE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT

 Visto.A exequente se manifesta às fls. 114/119, afirmando que a 

executada é servidora pública estadual, postulando pela penhora dos 30% 

dos valores percebidos pela mesma até a quitação total do débito, com a 

expedição de ofício ao Governo do Estado de Mato Grosso, bem como que 

a executada indique bens passiveis de penhora e a restrição do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito.Pois bem. O Novo Código de 

Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, 

conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre 

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;” (art. 

833, IV, do NCPC). Na hipótese, a exequente vem tentando receber o seu 

crédito desde o ano de 2010, restando as tentativas frustradas, assim, 

entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos da devedora não 

irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos 

parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e 

proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, 

etc., na forma do art. contrário, que justifique a impossibilidade de 

fazê-los, sob pena de multa, na qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do art. 774, V e seu parágrafo único do 

NCPC, no prazo de dez dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720907 Nr: 16376-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BONFIM BARROSO, MAURÍCIO SAMPAIO, 

FRANCISCO CARLOS FERRES, MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GIANELLA, JAQUELINE JEANNE 

LOUISETTE GIANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810480 Nr: 16972-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DANIEL DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, R. C. 

DO NASCIMENTO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte ré a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354265 Nr: 24706-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:MT - 10095

 Código-354265

Remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349680 Nr: 19967-47.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO JOSÉ CIRILO DOS SANTOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO ROCHA E 

SILVA - OAB:18537, JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683

 Código - 349680

Visto.

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida 

por ORLANDO JOSE CIRILO DOS SANTOS MAIA, em que as partes 

noticiaram às FLS. 389/391, dos autos, que se compuseram 

amigavelmente, após a sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949043 Nr: 59689-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA ILKA SANTOS CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Código - 949043

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.170/171. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713938 Nr: 8873-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTINE STRUSSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEÍCULOS, RENAUT DO BRASIL S/A, 

RODALEVE R. VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUCIO CHEQUER F. 

DE SOUZA - OAB:20032 OAB/BA, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA 

- OAB:7329-MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Código - 713938

Visto.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, para levantamento do valor 

depositado as fls.413/415.

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, promovida por CHRISTINE 

STRUSSMANN, em que as partes noticiaram às FLS. 416/417, dos autos, 

que se compuseram amigavelmente, após a sentença requerendo a 

homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876716 Nr: 14595-10.2014.811.0041

 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: IIBC, IRINEU BENITES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código- 876716Vistos.Em razão da certidão de fl.122 e fl.124, proceda a 

penhora on-line nas aplicações do advogado ROBERGES JUNIOR DE LIMA 

OAB-MT 12.918, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos 

do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da 

CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) referente aos honorários periciais 

transferidos equivocadamente para sua conta, que foram levantados por 

meio do alvará de fl.114. Havendo bloqueio de valores suficientes para 

satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e da 

CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única e-mail, 

os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; partes; 

valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063246 Nr: 52454-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA MACHADO

 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

 Código- 1063246Vistos.Em razão da certidão de fl.178 e fl.181, proceda a 

penhora on-line nas aplicações do advogado ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE, OAB/MT 17.531, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I 

e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 

da CNGC. Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema 

Bacenjud no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários 

periciais transferidos equivocadamente para sua conta, que foram 

levantados por meio do alvará de fl. 167. Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e 

da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018.Sinii Savana 

Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075469 Nr: 57728-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN RUIZ DE ARRUDA 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 

- OAB:8.506-A

 Código- 1075469Vistos.Em razão da certidão de fl.165 e fl.166, proceda a 

penhora on-line nas aplicações do advogado ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE, OAB/MT 17.531, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I 

e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 

da CNGC. Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema 

Bacenjud no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários 
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periciais transferidos equivocadamente para sua conta, que foram 

levantados por meio do alvará de fl. 154. Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao , desbloqueie-se 

a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de setembro 

de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936840 Nr: 53027-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Código- 936840Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line (fls.250/253) 

nas aplicações do executado, VÂNIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, 

tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem 

como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a 

necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 

141.988,59 (cento e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos) cálculo fls.252/253.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, pessoalmente, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, 

assim, a requer aquilo que entender de direito. Defiro também a pesquisa 

no Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome do Executada. Se 

frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na relação 

encontrada, ou se negativa, também deverá se manifestar, no prazo de 

cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 256855 Nr: 20045-12.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ FRANCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14.691/MT, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, ROSALVO 

PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 Código- 256855Vistos.Verifica-se que o banco apresenta guia de 

pagamento voluntario a fl.25, sem autenticação, o que levou este juízo a 

erro na extinção do cumprimento de sentença, vez que quando da 

vinculação do valor o departamento de depósitos judicial, solicita o envio 

da guia do deposito judicial, se mantendo inerte o banco, apesar de 

intimado, pelo que, defiro o pedido de penhora on-line (fls.307/308) nas 

aplicações do executado, BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 24.173,87 (vinte e quatro 

mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) cálculo 

fl.308.Havendo bloqueio próprio sistema expedirá notificação ao 

magistrado da transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, 

deverá remeter, via e-mail, os dados da transferência (número do 

processo; Vara Judicial; partes; valor da constrição) para a Gerência da 

Conta Única do TJ/MT, possibilitando a identificação do depósito.E, em 

caso de não haver bloqueio, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 de novembro de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026387-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

GIANCARLLO PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (RÉU)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14861985. Cuida-se de Ação de Rescisão 

de Contrato e Indenização por Danos Morais, e Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Giancarllo Palmeira em desfavor do ACL Comércio 

de Móveis e Decoração Ltda. e Evviber Indústria de Móveis Ltda., 

aduzindo que firmou contrato com os réus para aquisição/instalação de 

móveis planejados em sua residência e como forma de pagamento, emitiu 

cheques em favor dos mesmos, entretanto, os requeridos não cumpriram 

com a obrigação de entrega e montagem dos móveis, motivo pelo qual o 

autor requereu a sustação dos títulos, e como estes já haviam sido 

repassados para terceiros, está sendo demandado em ação de cobrança 

que tramita no juizado especial, sob n. 0048749-38.2018.8.11.0001. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

suspensão do referido processo de cobrança, até julgamento de mérito. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tal pedido, 

vez que o requerimento de suspensão da referida ação deve ser 

formulado e apreciado pelo juízo da causa. Ademais, o autor já pleiteia o 

ressarcimento de eventuais prejuízos nessa demanda. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 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 
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arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo os réus apresentarem os contratos que deram 

ensejo aos descontos questionados. 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 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. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028614-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, convém registrar que o princípio 

da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tem o 

condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no foro de 

seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, 

de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra. Em 

verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo ajuizadas 

nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do 

domicílio do consumidor, mostrando-se tudo com base na exclusiva 

conveniência do procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO 

AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO 

RÉU. - A competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, e 

dela o juiz deve conhecer de ofício. - O princípio da facilitação da defesa 

do consumidor não autoriza o ajuizamento da ação envolvendo relação de 

consumo em foro diverso do domicílio do consumidor ou do réu, segundo a 

conveniência do advogado por ele constituído”. (TJMG - Conflito de 

Competência 1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de 

Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da 

súmula em 18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem 

rebatido esse tipo de situação, exatamente em razão da inexistência de 

suporte legal a respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: 

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. 

EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora (Várzea Grande/MT), com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013659-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOAO TOLENTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013659-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO TOLENTINO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO TOLENTINO 

DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/02/2018, 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, 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 
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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 

17/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO 

TOLENTINO DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012893-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIVELTON DA FONSECA TRINDADE (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012893-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIVELTON DA FONSECA TRINDADE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ELIVELTON DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 156 de 643



FONSECA TRINDADE, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 31/07/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente 

automobilístico, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 31/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ELIVELTON DA FONSECA TRINDADE apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009729-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR VITALINO ALVES (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009729-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCIMAR VITALINO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUCIMAR VITALINO ALVES, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

17/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

do interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a precariedade do 

boletim de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela pendência documental deste, 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a precariedade do boletim de ocorrência, 

argumentando que este está ilegível, devendo ser o feito julgado 

improcedente devido à ausência deste documento fundamental, 

entretanto, em análise ao documento consta possível sua leitura. Além 

disso, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil 
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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) Dessa 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 17/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JUCIMAR VITALINO ALVES apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024817-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARISA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

T. V. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024817-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARISA VIEIRA DE SOUZA, TALES VICTOR DE SOUZA ARAUJO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. TALES VICTOR 

DE SOUZA ARAUJO, menor representado por sua genitora MARISA 

VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 23/02/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como pendência documental do requerimento administrativo. 

No mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 
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inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo 

pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. O Ministério 

Público do Estado se manifestou ID 15295817. 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 23/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que TALES 

VICTOR DE SOUZA ARAUJO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 
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DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008519-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EUDES SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008519-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUDES SANTANA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EUDES SANTANA DA COSTA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 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, bem como 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 04/10/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EUDES SANTANA DA 

COSTA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 
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do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) 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, 

08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007232-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

VALDECIR FONTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1007232-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDECIR FONTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. VALDECIR FONTANA, 

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, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela 

qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor mensurado pela perícia médica, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VALDECIR FONTANA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 
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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 da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032196-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM, 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 16/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 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) 
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(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 16/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; da estrutura torácica de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%; e 10% de invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 

100%. Desse modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031315-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031315-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS BARBOSA GODINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCAS BARBOSA GODINHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/09/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, inépcia da inicial devido aos fatos não decorrerem logicamente a 

conclusão dos fatos, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de documentos essenciais a regulação 

do sinistro, vez que os documentos juntados aos autos estão ilegíveis. No 

mérito alega a inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da súmula 257 

do STJ, compensação devido à inadimplência do prêmio, ausência de 

comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 
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seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que 

os fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão, vez que na 

inicial consta que o acidente teria ocorrido em 03/09/2016, mas os 

documentos juntados atestam a data de 03/09/2017. Entretanto, embora 

constatado o equívoco, tem-se que caracteriza mero erro material do 

subscritor da peça, pelo que passo a considerar a primeira data, assim 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, bem como 

pendência documental deste, 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) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais do 

autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que é possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar arguida. No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao 

recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCAS BARBOSA GODINHO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; da 

estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%; e 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: a) 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o 

autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.037,50 (três mil trinta 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 
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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, 

08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034719-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCIANO CLAUDIO PEREIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, impugna os documentos juntados, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 
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autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007227-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLEY GOMES SOARES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007227-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSLEY GOMES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUSLEY GOMES SOARES, 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 

27/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária 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 
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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 27/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JUSLEY GOMES SOARES apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

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, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010081-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILSON BENEDITO DA SILVA (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: 1010081-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON BENEDITO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WILSON BENEDITO DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 
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seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 21/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que WILSON BENEDITO DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 
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Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008376-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008376-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do quadril esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quadril 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 
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tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009849-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DENILSON DA COSTA GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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: 1009849-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILSON DA COSTA GALVAO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DENILSON DA COSTA GALVÃO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 14/10/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do valor remanescente do seguro obrigatório, no valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pelo pagamento da cobertura 

em esfera administrativa. No mérito, alega a improcedência do pedido 

devido à regularidade do valor pago em sede administrativa, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, o valor pago administrativamente, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

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 pelo pagamento da 

cobertura 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 invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

14/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que DENILSON DA 

COSTA GALVÃO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

segmento da coluna lombar de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 
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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 segmento da 

coluna lombar, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

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 12704879, logo não há que se falar em valor 

remanescente. 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 Denilson da 

Costa Galvão em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

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, 08 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006784-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI JOSE RONDON (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006784-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VARLEI JOSE RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. VARLEI JOSE RONDON, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

15/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. 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 falta de interesse processual em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que a narrativa do boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/08/2017, embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 15/02/2017, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que VARLEI JOSE RONDON apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 
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lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 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, 08 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007578-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (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: 1007578-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EUDES NASCIMENTO DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. EUDES 

NASCIMENTO DA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/06/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 30/06/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EUDES NASCIMENTO DA COSTA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 
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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 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021257-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EMBARGADO)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1021257-65.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por Carlos Pedro Medrado Luz – EPP em face de Aparecida 

Helena Cardoso Aurea Eireli. Consoante art. 919, § 1º do Código de 

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve a juntada de documentos suficientes para se comprovar a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que a embargante tão somente questiona os 

cálculos apresentados. Assim, recebo os presentes embargos SEM 

EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o exequente, ora embargado, para 

impugnar os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

do art. 920, do Código de Processo Civil. Outrossim, intime-se a parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os 

documentos que comprovem sua renda mensal e o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Apensem-se os autos aos de nº 1012273-92.2017.811.0041. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012273-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação de Id. 15717916, ilegível, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, trazer 

aos autos a correta manifestação. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005709-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IVANETE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006121-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Ivanete Batista da Silva Gomesem desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico O processo se encontra regular, 

não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 
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instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

VANDA DIRENE TARGA DE MORAIS - ME (EXECUTADO)

MAURO TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012558-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado no ID nº 12967870 e determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido este último prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008503-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

SERGIO MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031923-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que nesta data cadastrei a patrona da parte requerida, 

razão pela qual impulsiono o feito para proceder a sua intimação para, no 

prazo de quinze dias, manifestar acerca do laudo pericial. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033774-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que nesta data cadastrei a patrona da parte Requerida, 

motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerida para, no prazo de quinze dias, manifestar acerca do laudo. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002037-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre O AR NEGATIVO JUNTADO 

AOS AUTOS, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001753 Nr: 24154-54.2015.811.0041

 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: LIEGE CRISTINA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001890 Nr: 24225-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ DE ARRUDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 949133 Nr: 59775-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme comprovante às fls. 414.

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.: 784770 Nr: 38590-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENCIA MENDES DE SOUZA, JOAO MENDES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO, JOSÉ CARLOS DO 

NASCIMENTO, VILMA DE SOUZA MARINHO, ESPOLIO DE JOAO BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057776 Nr: 49924-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.Condeno o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 85, §2º do CPC.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos, mediante certidão e cópia nos autos.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075069 Nr: 57539-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.Condeno o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 85, §2º do CPC.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos, mediante certidão e cópia nos autos.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1048695 Nr: 45813-22.2015.811.0041

 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: MANOEL DA SILVA MANTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João dos Santos Mendonça 

- OAB/MT 10.064 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilan Goldberg - 

OAB:100643/RJ

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme comprovante às fls. 200.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao trânsito em julgado da sentença de 

fls. 194/198.

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.: 1015233 Nr: 29788-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOATAN UBIRAJARA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 103. Dessa 

forma impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

no prazo de 5 dias (cinco)requerer o que entender de direito.

 Márcia G. Marinho – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1164630 Nr: 37786-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, EVANDRO 

BARROSO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:, 

CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116279 Nr: 17137-30.2016.811.0041

 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: JUAREZ CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962357 Nr: 5855-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. DE ARAÚJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131085 Nr: 23430-16.2016.811.0041

 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: NILSON MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico, conforme certidão à fl. 84, que a parte requerente, devidamente 

intimada através de seu patrono via DJE, deixou decorrer o prazo e não se 

manifestou. Ato contínuo, encaminho os autos para o NEXPED - Núcleo de 

Expedição de Documentos, para que proceda a intimação da parte 

requerente para manifestar, no prazo de cinco (05) dias, se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128220 Nr: 22276-60.2016.811.0041

 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: FESSPMEMT - FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CAMARA DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, NEDILSON MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESSP/MT - FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 83/104, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1043399 Nr: 43208-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO BORGES 

COSTA, P.H.F PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, FILIPE 

BORGES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO SBROGGIO 

LACANNA - OAB:323.065-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 173 e determino a citação da parte requerida, via 

Oficial de Justiça, mediante as observâncias e advertências legais, com 

os benefícios do art. 212, §2º do CPC, ressaltando que se o Sr. Oficial de 

Justiça verificar os requisitos do art. 252 do CPC, deverá proceder a 

citação por hora certa.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 121424 Nr: 9480-91.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:20701/GO, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE SANTANA - 

OAB:4227/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 339, tendo em vista que a parte 

exequente pode diligenciar acerca da existência de bens imóveis em nome 

da parte executada.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989284 Nr: 18213-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADSON GOMES MACIEL - 

OAB:18714/E, JÉSSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18.441/MT, LUIZ HENRIQUE REIS SILVA - OAB:15772, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:OAB/MT 11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17564

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Amarildo 

Correa de Souza em desfavor de Banco Mercedes Benz do Brasil 

S/A.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85 do 
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CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o requerido o interesse na execução da 

sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006092 Nr: 25946-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER RAMOS DAS ALMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GERALDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda 

de Imóvel com Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada 

por Abner Ramos das Almas em face de Joaquim Geraldo de 

Morais.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, nos termos 

do art. 85 do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080300 Nr: 1638-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS - 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais promovida por Tavares dos Santos e Cia Ltda. – ME em desfavor 

de Expresso NS Transportes Urbanos – Ltda. a fim de:a)Condenar 

requerida ao pagamento do valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete ml reais), a 

título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação.b)Condeno o requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ)c)Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o 

réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto 

ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976184 Nr: 12282-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA MELCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

URBANISMO LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 

297.608, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, LIMA JUNIOR, 

DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte autora por ocasião da audiência 

de instrução, defiro o pedido e NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na 

Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 

78.005-340, telefone (65) 3322-9858, para realizar a perícia técnica 

necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de 

compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076268 Nr: 58097-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA KIYOKO OKANOBO OZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO MARCOS F. SILVA - 

OAB:OAB/RJ 77135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7.481-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Abstenção 

do Uso de Marca c/c Indenização de Danos Morais, ajuizada por Rosa 

Kiyoko Okanobo Ozaki em face de SONIMED Serviços Médicos S/C Ltda 

para abster-se de usar a marca SONIMED.Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a 

parte autora para manifestar interesse na execução da sentença.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 700032 Nr: 34656-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO, 

OLGA WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 178 de 643



MOURÃO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000992 Nr: 23888-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCANIA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS 

SERVIÇOS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO - 

OAB:22529/O, FLAVIO ESPUNIER COSTA - OAB:17.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 67-verso e determino o integral 

cumprimento da decisão de fls. 47, para a realização de penhora e 

avaliação de bens, até a efetiva garantia do crédito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982521 Nr: 15251-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CORRÊA DA COSTA, IDALBA REINERS GRIGGI 

CORRÊA DA COSTA, GUILHERME MARCÍLIO REINERS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA EDUCAÇÃO ADVENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SAAB LANZA - 

OAB:358073 -SP

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 180, retificando-se o polo 

passivo da ação.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o di27/03/2019 às 14:00 horas, para o depoimento pessoal 

da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, a fim de esclarecer a atuação e os honorários 

fixados e cobrados pelo autor, a fim de apurar a ocorrência dos alegados 

danos morais.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969235 Nr: 8987-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ERICA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, determino sejam procedidas buscas no 

sistema INFOSEG e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte 

requerida Radiante Comércio e Serviços Ltda. ME (CNPJ nº 

02.370.697/0001-18).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, cite-se por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as 

observâncias e advertências legais.

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.: 980184 Nr: 14211-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 

11.889, NATALIA T. DE Q. ARAUJO BOCCHI - OAB:OAB/MT 19.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB/MT 14.992-A - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 582/817, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978076 Nr: 13062-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406 OAB/BA

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

promovida por Lucas Henrique Müller Pirovani em desfavor de Coca Cola 

Indústria Ltda.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, nos termos 

do art. 85 do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984893 Nr: 16282-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIM SOUZA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação 

de Fazer ajuizada por Yasmim Souza Azevedo em face de IUNI 

Educacional Ltda para:a)Declarar inexistente a divida objeto de discussão 

nos autos. b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a 
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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 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993074 Nr: 19898-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. V. PORTELA VEÍCULOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:16.777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:OAB/MT 10.546

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na Ação de 

Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer decorrente da não 

Transferência do Veículo ajuizada por Mauro Ribeiro Gonçalves de 

Queiroz em desfavor de W. V. Portela Veículos e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, a fim de condenar Mauro Ribeiro Gonçalves de 

Queiroz ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a titulo de 

valores em aberto da compra do veículo, devidamente reajustados, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da citação, acrescido 

de juros de 1% ao mês da data em que o pagamento deveria 

ocorrer.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) nos termos do art. 85 § 8º do CPC. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte autora 

para manifestar interesse na execução da sentença.Deixo de atender a 

ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047059 Nr: 44911-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CERAVOLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAT COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS 

PLANEJADOS, CELSO AFONSO TEICHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA FERNANDES 

SAVIAN - OAB:OAB/DF 41.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, KAMILA 

MICHIKO TEISCHEMANN - OAB:16.962

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Resilição 

Contratual com Restituição dos Valores Pagos c/c Danos Morais ajuizada 

por Fábio Ceravolo de Oliveira em face de C. A. T. Comércio e Indústria de 

Móveis Planejados Ltda. EPP e Celso Afonso Teichman para:a)Declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes;b)condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete 

mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ);c)Condenar a parte requerida ao ressarcimento dos 

valores já pagos, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do pagamento.d)Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999498 Nr: 23219-14.2015.811.0041

 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: PEDRO MACHADO GUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo dos Santos Variani 

- OAB:20908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Indenização por Danos Moral e Material pelo Rito Sumário 

ajuizada por Pedro Machado Gueiros em face de Tam Linhas 

Aéreas:a)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). b)Condenar a requerida 

ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.531,18 (três mil 

quinhentos e trinta e um mil reais e dezoito centavos), a serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do desembolso.c)Condeno-a, ainda, com o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da 

sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961917 Nr: 5653-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, fábio de oliveira 

costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:OAB/SP 238.994, EDUARDO LANDI NOWILL - OAB:227623, 

FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - OAB:178.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço do representante da parte requerida Fábio de 

Oliveira Costa (CPF nº 223.102.828-70).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977960 Nr: 12998-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Tavares - OAB/RJ 
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109.367 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320782 Nr: 22601-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILSON LIMA 

FAGUNDES, para devolução dos autos nº 22601-50.2007.811.0041, 

Protocolo 320782, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126033 Nr: 21342-05.2016.811.0041

 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: ADEILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL A. DA VEIGA LIMA - 

OAB:21.567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168979 Nr: 39692-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA ARAUJO DOS SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 116/120 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1031174 Nr: 37337-92.2015.811.0041

 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: EDER ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar acerca da petição referente ao 

cumprimento de senteça protocolada nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1019606 Nr: 31670-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1126068 Nr: 21351-64.2016.811.0041

 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: SALOMÃO DA SILVA VARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022426-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER APARECIDO BORGES (ADVOGADO(A))

DJALMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENIZE REGINA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO ALEX CARDOSO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em decorrência da não publicação do 

despacho ID. 15520808, no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) desde a data 

de 24.09.2018 até 08.10.2018, procedo a nova tentativa de publicação. 

DESPACHO Processo: 1022426-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DENIZE 

REGINA CUNHA, DJALMA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ROMANO 

ALEX CARDOSO, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc... Tendo 

em vista o teor da certidão de Id: 15517932, proceda-se como abaixo 

segue. 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 devolução da deprecada. No mesmo 

prazo, deverão os requerentes promover ao depósito de diligência no 

prazo de 05 dias, 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). Em caso de inércia quanto a qualquer uma das 
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determinações por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. De outro lado, em caso de cumprimento das determinações retro, 

considerando a finalidade da carta precatória de Id: 14323520 intime-se a 

testemunha Izaias Ferreira Mendes, para comparecer a audiência para 

oitiva de testemunha que designo para o dia 31 de outubro de 2018 às 

17h30. Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Genérica da Comarca de 

Cerejeiras-RO. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014416-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE SOUZA PACHECO (EXECUTADO)

FOX COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da manifestação datada de 05.10.2018, id. 

15777462 e seguintes. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014739-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Dados do 

Processo: Processo: 1014739-93.2016.8.11.0041; Valor causa: 

$419,380.48; Tipo: BUSCA E APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Parte Autora: Advogados do(a) REQUERENTE: IVO PEREIRA 

- SP143801, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O, MARCELO 

BRASIL SALIBA - MT0011546S Parte Ré: Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035408 Nr: 39312-52.2015.811.0041

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida move BANCO BRADESCO S/A em face de 

C.C MARTINS - ME, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado, suspendendo-se por cinco anos, por ser o réu 

assistido pela douta Defensoria Pública.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 980148 Nr: 14203-36.2015.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ELIETE DE AMORIM, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da 

proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147433 Nr: 30615-08.2016.811.0041

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 65, procedendo a pesquisa do atual 

endereço da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de CITAÇÃO, a ser cumprido no 

endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Apto 03, Nº 652, 

Edifício Vila Bela, Bairro: Baú, nesta cidade.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350834 Nr: 21416-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM JOÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

No mais, procedo a liberação do montante bloqueado às fls. 118.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826210 Nr: 32153-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793528 Nr: 47660-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade, cabendo na fase de 

liquidação de sentença a redução dos juros remuneratórios à taxa média 

de mercado para operações da mesma espécie no mesmo 

período.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 856-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIO FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ELIETE DE AMORIM, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da 

proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914794 Nr: 40033-38.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A em face de 

JOVINA PAULA DA SILVA, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1176940 Nr: 42786-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos e examinados estes autos de nº. 42786-94.2016.811.0041, código 

nº. 1176940, que move FRANCISCO ALVES DE LIMA em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução, ajuizada por FRANCISCO 

ALVES DE LIMA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos 

qualificados nos autos em referência, sem intimação da parte adversa 

para manifestação.

Há de se ter em vista que no feito principal, Ação de Execução nº. 

6739-92.2014.811.0041, código nº. 866453, foi nesta oportunidade 

prolatada sentença de extinção, ante acordo firmado entre as partes e a 

comprovação de quitação do débito, conforme se vê às fls. 87.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, como do incidente.

Foi lançada a seguinte decisão:

"Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de FRANCISCO ALVES DE LIMA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Logo, revela-se inequívoca a perda superveniente do objeto destes 

Embargos do Devedor, fato roborado às fls.15/17, razão pela qual, JULGO 

E DECLARO EXTINTA esta ação de Embargos à Execução movida 

FRANCISCO ALVES DE LIMA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

com base no artigo 485, inciso IV do NCPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 866453 Nr: 6739-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de FRANCISCO ALVES DE LIMA, todos 

qualificados nos autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 87.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de FRANCISCO ALVES DE LIMA, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914794 Nr: 40033-38.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

No mais, procedo a liberação do montante bloqueado às fls. 93.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 326714 Nr: 32-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO FINASA S/A em face de 

ANTONIO BITENCOURT, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791862 Nr: 45949-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, BÍSNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.208/MT, DIOGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 Vistos...

Primeiramente proceda-se a correção da paginação a partir das fls. 246.

Ante o retorno destes autos da instância superior, não sendo conhecido o 

Agravo em Recurso Especial e sendo mantida a sentença (fls. 140/143) 

que julgou improcedente a ação e suspendeu o pagamento de custas 

processuais e honorários pelo prazo de 5 anos, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1222757 Nr: 12425-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 Vistos...

Compulsando os presentes autos, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 161/175 não foi conhecido as fls. 203/205v, sendo 

mantida a sentença prolatada.

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 

dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

No mais, em consonância com o item 337 da CNGC, proceda-se a abertura 

de volume a partir das folhas 201 (duzentas e um).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por ATIVOS S/A SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS (BANCO DO BRASIL S/A) em face de C & C 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ÓCULOS LTDA e IZOMARA DA CRUZ 

CARDOSO, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 355.079,39, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110813 Nr: 1895-85.2003.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLÂNDIA DIESEL LTDA., LUIZ ANTÔNIO 

RORATO, CARLOS ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA em face de DECIOLÂNDIA 

DIESEL LTDA, LUIZ ANTÔNIO RORATO e CARLOS ROBERTRO SPERINI, 

condenando os réus ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, sem impulso dos autos 

pela parte autora, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754225 Nr: 6194-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Reintegração de Posse, 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, de aplicação 

subsidiária à ação de Reintegração de Posse.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015814 Nr: 30035-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Fundo, para no prazo de 15 juntar substabelecimento em favor do 

causídico Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, bem como, no mesmo 

prazo, acostar aos autos a publicação do edital de citação de forma legível 

e, se manifestar acerca das pesquisas de bens realizadas no presente 

feito, indicando bens passíveis de serem arrestados/penhorados, tudo 

sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 930024 Nr: 49314-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 
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PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036062 Nr: 39609-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA ÁGUA DOCE EIRELLI, MARCELA 

DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar o 

regular prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031911 Nr: 37692-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE, SIMONE PEREIRA PINTO 

REZENDE, SUELY PINTO RESCHCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - 

OAB:22293/O

 Intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao 

pagamento do valor referente às custas judiciais (fls. 308), nos termos do 

despacho de fls. 306/306-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424260 Nr: 8342-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ARNALDO PEDROSO

 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:

 Certifico e dou fé que, nos termos do Artigo 141 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN, procedi ao encaminhamento da carta precatória de 

FlS 62 devidamente instruída com os documentos necessários, bem como, 

as custas, às comarcas de São Paulo-SP, via malote digital, para devida 

distribuição conforme comprovantes que seguem adiante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821940 Nr: 28125-18.2013.811.0041

 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: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANGARINI, REGINA MARIA DE 

PAULA ZANGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:, CRISTIANO DA SILVA DURO - OAB:131362/MG, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de V KESTRING ME e VOLNEI KESTRING, 

condenando os réus ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, sem impulso dos autos 

pela autora, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342237 Nr: 12426-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BUENO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

PANAMERICANO S/A em face de NAUDIELE BETT, declarando rescindido 

o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, cabendo na fase de liquidação de sentença o 

afastamento dos juros moratórios e da multa, aplicando-se apenas a 

comissão de permanência à média de mercado, abatendo-se ao débito em 

aberto.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931708 Nr: 50219-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE O. MARQUES CONFECCOES 

INFANTIL-ME, MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de M. DE O. MARQUES CONFECÇÕES INFANTIL – ME e MARCELO 

MARQUES DA SILVA, condenando os réus ao pagamento de R$ 

238.484,28, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 424260 Nr: 8342-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ARNALDO PEDROSO

 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:

 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. 62, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJSP ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 860829 Nr: 2374-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Primeiramente o autor é o Banco Santander, no entanto, a petição de 

fls.58, refere-se ao Itapeva VI, portanto, intimo-o para esclarecer em 15 

dias, se houve cessão de crédito, comprovando-a.

Em não havendo mudança da parte como acima exposto, desde já, indefiro 

o pleito de fls. 58/59 no que tange ao prosseguimento do feito como 

cumprimento de sentença, considerando o teor da cláusula 6 do acordo de 

fls. 46/51, NADA IMPEDINDO que o requerente pleiteie a conversão da 

ação de busca e apreensão em execução.

 Assim, INTIMO o autor para regularizar os fatos acima.

Ademais, ante o descumprimento do acordo, em regular impulso oficial 

procedo a pesquisa do atual endereço do requerido por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, mantendo o pleito de busca e apreensão, expeça-se 

mandado, a ser cumprido no endereço: Rua Tapuã, Nº 348, Bairro: Novo 

Terceiro, nesta cidade.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 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 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861238 Nr: 2711-81.2014.811.0041

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DO CEFET E CEFET CUIABÁ SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBRAZ DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO CEFET CUIABÁ em 

face de GILBRAZ DA SILVA XAVIER, ambos qualificados, alegando ser 

credora do requerido da importância de R$ 4.653,00 (26/04/2018).

O requerido foi citado via mandado para o pagamento ou apresentação de 

embargos às fls. 89.

Verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento 

da ação, já que foi apresentado pela requerente, documento escrito hábil a 

propositura desta monitória e, ante a não apresentação dos embargos 

monitórios, nos termos do artigo 702, do CPC, a procedência da ação é 

medida que se impõe.

Conforme determina o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, 

“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”.

Posto isso, ante o descumprimento do acordo de fls. 84, CONVERTO o 

mandado de pagamento em mandado executivo.

Intimo a autora para em 15 dias, apresentar cálculo adequado da dívida, ou 

seja, conforme consta às fls.84 foi reconhecida a quantia de R$19.872,14 

com avença para pagamento parcelado, demonstrando, como chegou a 

R$4.653,00 em 04/2018.

Com essa nos autos, intime-se o devedor, via DJE, para o cumprimento 

desta no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa no percentual 

de dez por cento, nos termos do art. 523 do CPC.

Após, intime-se a exequente para indicar bens passíveis de serem 

penhorados de propriedade do devedor, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 926691 Nr: 47491-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O exequente pugna na petição de fls. 94 pela realização de novo 

BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 89, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o 

referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda.” Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Outrossim, o pleito de fls.95, não se coaduna com o disposto às fls.66 e 

67, apesar do réu se encontra em lugar incerto.

No que tange ao edital, ante a alteração do posicionamento deste 

magistrado, proceda-se via DJE, com prazo de 20 dias como preceitua o 

artigo 257, II do CPC.

Transcorrido, dê-se vista ao nobre Defensor Público, na qualidade de 

Curador Especial.

Em seguida, intime-se o credor para manifestar, inclusive, quanto aos 

bens supra mencionados.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890382 Nr: 23484-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA, 

CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação ordinária condenatória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA e CONRADO HEITOR DE 

MENDONÇA.

Às fls. 78 o exequente pleiteia pelo cumprimento da sentença, com 

bloqueio dos ativos financeiros dos executados por meio do sistema 

Bacenjud, porém, não é possível vislumbrar o valor atualizado da dívida, 

haja vista que a planilha apresentada às fls. 79 encontra-se incompleta 

(falta saldo devedor).

Desta feita, 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.: 862797 Nr: 3879-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. BARBOSA CARBURADORES - ME, 

MOACIR RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O exequente pugnou pela penhora sobre percentual de faturamento da 

empresa.

No que tange ao requerimento de penhora do faturamento da empresa, 

não se vislumbra dos autos que o exequente tenha diligenciado a fim de 

localizar bens de propriedade da executada, uma vez que tal providência 

lhe cabe.

Assim, dada a excepcionalidade da penhora, INDEFIRO tal requerimento.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, cumpra-se a parte final da 

decisão de fls. 73/74, qual seja, “(...) ante a ausência de bens passíveis 

de serem penhorados, SUSPENDO a presente execução, nos moldes do 

artigo 921, III do CPC/2015 (...)”.

Outrossim, 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.: 350834 Nr: 21416-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM JOÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

BEIJAMIM JOÃO DE DEUS, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 842600 Nr: 46633-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15.484-A/MT, 

SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado.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.: 858607 Nr: 547-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão contratual, devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, certidão de fl. 263.

À fl. 265 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 266.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 276, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes na forma determinada na sentença, pro rata, 

consignando que o exequente é beneficiário da gratuidade da justiça, 

devendo em relação ao mesmo eventuais verbas ficarem suspensas, 

enquanto durar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de 05 

(cinco) anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, conforme disposto 

no art. 12, da Lei 1.060/1950.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato de fl. 275, em favor do exequente, na forma indicada 

à fl. 276, conforme autoriza a procuração de fl. 17, com os rendimentos 

creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360135 Nr: 30163-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AYRTON RODRIGUES 

GOMES - OAB:39992

 (...) Assim, não há dúvida de que o PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente. Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil/2015. Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado 

os seguintes valores –R$3.269,30 que serão transferidos para conta dos 

depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições da executada 

(art. 854, § 3º do CPC/2015). Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis dos executados passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extratos em 

anexo). Nesta data, a executada compareceu aos autos (petição 

pendente de juntada) aduzindo, em síntese, que a verba bloqueada se 

trata de proventos de salário, razão pela qual requer o seu desbloqueio 

em face de sua impenhorabilidade. Em primeiro lugar, intimo o causídico da 

executada para que traga aos autos o extrato bancário onde comprova o 

recebimento dos proventos, no prazo de 48 horas. Após, INTIME-SE o 

Banco para que se manifeste sobre as arguições da executada, em igual 

prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791245 Nr: 45319-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. T. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, SANDRA CRISTIANE RODRIGUES ANDRADE SANTOS, ERASMO DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa feita, restando demonstrado que a exequente esgotou todos os 

meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de penhora, (é 

cabível o deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de 

que seja dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 

70056641145, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/09/2013)” grifos nossos.Consigno 

que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV).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.Decorrido o prazo sem manifestação, ante a ausência de 

bens passíveis de serem penhorados, posto a inexistência de bens, 

SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789464 Nr: 43470-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em visto Of. 663/2018 – Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, em resposta ao Of. 586/2018 – 1ª V.E.D.B., onde esta 

secretaria solicita informações acerca da missiva. O juízo deprecado 

informa que até o momento não teve prosseguimento em razão da omissão 

da parte autora. Desta forma, PROCEDO A INTIMAÇÃO da parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240331 Nr: 2844-90.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - 

BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos o cálculo atualizado da dívida, conforme determinado na 

decisão de fls. 129, § 3º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816484 Nr: 22925-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GIANMARCO COSTABEBER - OAB:55.359/OAB/RS, 

LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
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ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 101, devendo, ainda, 

verificar quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na 

comarca deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida 

pela Comarca Deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781563 Nr: 35166-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12625

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Otávio Jorge 

Dias, em face de o despacho que determinou a demonstração de 

incapacidade financeira e julgou improcedente os Embargos à Monitória, 

condenando-o ao pagamento das custas e honorários, aduzindo que a 

certidão tomada como base não é o bastante para torná-lo proprietário do 

posto, juntando, documento de fls.182/183, protestando, pela concessão 

da justiça gratuita.

O Banco/Embargado às fls.191/194v, requer a rejeição dos declaratórios.

É o relatório necessário.

Primeiramente, tenho que a certidão de fls.127, deixa clara a informação 

do Gerente do Estabelecimento de que o Embargante é proprietário do 

Posto Santa Elisa e estava viajando para São Paulo e, na certidão de 

fls.137 foi citado nesse local, portanto, os argumentos do requerido, não 

tem o condão de afastar a fé pública do Sr. Meirinho, que no caso em tela 

demonstra mais confiabilidade, diante de a movimentação financeira, 

firmada nos extratos juntados aos autos.

Assim, REJEITO OS DECLARATÓRIOS, mantenho a condenação em 

custas e honorários e INDEFIRO a Justiça Gratuita para o Embargante.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento, como disposto às 

fls.184/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823705 Nr: 29784-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS DE SENA, L DE SENA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724442 Nr: 20103-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LOPES, FRANCISCO 

MARQUES GODINHO, P. G. IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar o 

regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828590 Nr: 34442-32.2013.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

manifestação da Defensoria Pública de fls. 116/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93503 Nr: 3707-75.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORREA DA COSTA, Francisco 

Gomes de andrade Filho, MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA CORREA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 eitas essas considerações, determino o retorno dos autos ao perito... nos 

seguintes termos:1.Por não ter ocorrido a revisão contratual quanto aos 

encargos remuneratórios da normalidade (11/09/95 a 11/10/96), deve ser 

aplicada a correção monetária pela TR e juros de 2,3% ao 

mês;2.Considerando o fato de que ambas as partes apontaram que no 

laudo pericial não foram compensados todos os créditos/amortizações 

ocorridas, que foram apontados pelo credor como sendo de R$ 1.390,43 

em 17.10.95, de R$ 943,46 em 11.11.95, de R$ 1.087,27 em 15.12.95 e de 

R$ 1.710,52 em 28.10.96, compete ao perito declinar em que folha dos 

autos há comprovação de cada uma dessas amortizações e efetuar, em 

cada data, o seu abatimento, apontando e recalculando com base em 

outras amortizações, caso existentes;3.Compete ao perito declinar em que 

folha dos autos há comprovação quanto aos valores de R$ 33,29 de 

29.09.96, de R$ 83,20 de 03.05.96 e de R$ 19,68 de 30.05.96, todos 

quanto às despesas com cartório, e de R$ 2.716,74 em 11.09.95 quanto 

ao IOF, por não ter ocorrido a revisão contratual quanto a estas 

cobranças; 4.Expurgar a prática de capitalização de juros, como firmado 

em sentença; 5.Utilizar a TR como fator de correção monetária, e não o 

INPC;6.Aplicar apenas a comissão de comissão de permanência no 

período de inadimplência contratual até o vencimento do contrato 

(11/05/1998);7.Aplicar, a partir de 12/05/1998, a correção monetária pela 

TR, enquanto os juros de mora de 1% ao mês contam da citação 

(21/05/1999 – fls. 30-verso), atualizando o débito até 10/06/2015, data da 

consignação de R$ 221.338,80 (fls. 260), que deve ser abatido;8.A partir 

de 11/06/2015 até a data do cálculo, atualizar o saldo devedor 

remanescente, se houver, com juros de mora de 1% e correção monetária 

pela TR...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032450-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA GOMES (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032450-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GISELE CRISTINA GOMES RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 
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etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 

requerente os benefícios da justiça gratuita. Aduz o autor que os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes são dissonantes do 

custo efetivo total praticado, o que demonstra falta de transparência, bem 

como enseja o cabimento do exame “ex officio” das cláusulas abusivas, 

objetivando, em tutela de urgência pela autorização para a consignação 

mensal em juízo da parcela no valor contratado, pela determinação para 

que a parte requerida se abstenha de inserir seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como pela manutenção do bem em sua posse 

até o deslinde do feito. Há de se ter em vista, no entanto, que consoante 

firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 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. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. Conforme o mencionado dispositivo, a 

financiada deverá realizar tal pagamento diretamente à instituição 

financeira, posto que não há justificativa plausível para que o pagamento 

seja feito em juízo na forma em que livremente entabulada em contrato. 

Deste modo, compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação, 

continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em 

contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse 

sentido, o posicionamento jurisprudencial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DA PARCELA 

INCONTROVERSA. PRETENSÃO INCIDENTAL VEICULADA APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.810/2013. ARTIGO 285-B DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PERMISSIBILIDADE JURÍDICA (...) 1. Após a vigência da Lei nº 

12.810/2013, modificação legislativa que, dentre outras, acrescentou ao 

CPC o artigo 285-B, desaparece possibilidade jurídica de autorização para 

depósitos totais ou parciais em ações que discutam revisão de obrigações 

decorrentes de contratos bancários, vez que agora se exige o pagamento 

ao credor, no tempo e principalmente modo contratado. Nesse cenário, o 

deferimento dos depósitos consignatórios judiciais iria, inexoravelmente, 

confrontar com o texto da nova lei, vez que embora a consignação seja 

uma espécie do gênero pagamento, não corresponde, por certo, ao modo 

ajustado entre as partes para fazê-lo. 2. (...)” (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.13.218976-2/002, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). 

Assim, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Ademais, insta 

consignar a impossibilidade de conhecimento das cláusulas abusivas pelo 

juiz ex officio, ensejando a emenda da inicial, caso assim entenda, no 

prazo de 15 dias, que deverá acompanhar o ato citatório. No mais, 

conforme o disposto nas razões fáticas da inicial, pretende a parte autora, 

por meio desta ação, 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 feito 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033291-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (ADVOGADO(A))

MAURICIO NUNES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033291-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MAURICIO NUNES DE ARRUDA 

RÉU: BANCO BMG Vistos etc... No que se refere à concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta dever ser a exceção e 

não a regra, comumente utilizado na grande maioria das ações intentadas 

na justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados não encontra 

sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da prova cabe a 

quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições financeiras 

para suportar as despesas processuais, no entanto, percebe 

mensalmente um montante superior a R$ 22.000,00 bruto e R$ 13.000,00 

líquido, o que torna impossível a análise do pleito somente pela mera 

declaração de pobreza. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir 

prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do 

processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO o autor para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029012-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): WINICIUS PINAFFI DA SILVA 

RÉU: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência 

de uma ação de busca e apreensão envolvendo as mesmas partes que 

tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Várzea Grande, a qual tem por objeto o mesmo contrato que ampara este 
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feito (autos n° 1004132-70.2018.8.11.0041). Desta feita, mister se faz 

averiguar a conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, 

já que discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse 

público o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação de busca e apreensão foi distribuída em 22 

de maio de 2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 03 de 

setembro de 2018. Desta feita, na forma do artigo 59, que determina, 

independente da Comarca em que distribuído o processo, que “O registro 

ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, declino minha 

competência e determino a remessa deste feito à Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, com as anotações e 

baixas devidas nesse Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029011-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUZMENE ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029011-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUZMENE ALVES VIEIRA RÉU: 

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante 

no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, 

DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita. Pretende a autora 

em tutela de urgência pela autorização judicial para depositar em juízo as 

parcelas do contrato pelo valor incontroverso, ou alternativamente, pelo 

seu valor integral, pela determinação para que o Banco se abstenha de 

incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, bem como pela 

autorização para manutenção do veículo em sua posse. Mister se faz 

considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, e de retomar o veículo. Isso porque, 

consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso 

Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, 

tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Constata-se nas razões fáticas 

da inicial, que pretende a autora, por meio desta ação, 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 feito 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028917-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE 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: 

1028917-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALESSANDRO MARCELLO DA 

CRUZ SILVA RÉU: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Vistos etc... Em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de uma ação de busca e 

apreensão envolvendo as mesmas partes que tramita perante a 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, a qual tem por objeto o mesmo contrato 

que ampara este feito (autos n° 1024302-43.2018.8.11.0041). Desta feita, 

mister se faz averiguar a conexão, que se dá diante de a identidade de 

causa de pedir, já que discutidas em ambas a mesma relação jurídica, 

sendo de interesse público o trâmite em conjunto, com fito de evitar a 

prolação de decisões conflitantes. A referida ação de busca e apreensão 

foi distribuída em 03 de agosto de 2018, enquanto a presente ação foi 

distribuída em 31 de agosto de 2018. Desta feita, na forma do artigo 59, 

que determina, independente da Comarca em que distribuído o processo, 

que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, 

declino minha competência e determino a remessa deste feito à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital, com as anotações e 

baixas devidas nesse Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032547-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032547-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE WILSON SOCORE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc... Tratam-se 

os autos de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas ajuizada 

por JOSÉ WILSON SOCORE DOS SANTOS em face de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Da análise da exordial, bem como do 

comprovante de residência de Id: 15672879 constata-se que o requerente 

reside na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT. Desta feita, ressalta-se que a 

escolha do foro não pode ser aleatória, sob pena de grave violação ao 

princípio do juiz natural. Assim, intimo o autor para esclarecer em 15 dias. 

Em caso de silêncio, desde já, declino da competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, a uma das varas cíveis 

da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, procedendo-se as anotações e 

baixas necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028412-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELY GIOVANA SACRAMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

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: 

1028412-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDELY GIOVANA 

SACRAMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI 

- ME Vistos etc... Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do tipo de 

ação no sistema, passando a constar ação revisional. Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam-se os autos de ação revisional ajuizada por 

Claudely Giovana de Souza em face de Carros MT Multimarcas Ltda-ME. 

Da análise dos autos, verifica-se que a autora inseriu no polo passivo da 

ação uma empresa de revenda de carros, que não é instituição financeira 

regulada pelo Banco Central do Brasil, e na inicial pleiteia pela revisão do 

contrato de financiamento, contudo, acostou apenas o contrato de compra 

e venda de Id: 15029128. Desta feita, INTIMO a autora para, no prazo de 

15 dias emendar a inicial, adequando o polo passivo da ação, acostando 

aos autos o contrato de financiamento firmado junto à BV Financeira, bem 

como acostar os documentos de Ids: 15029146 e 15029167 de forma 

correta, uma vez que se encontram ao contrário, tudo sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032273-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANY FREITAS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032273-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: STEPHANY FREITAS ALBUQUERQUE 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que o autor atribuiu a causa o valor de R$ 

23.918,91, contudo conforme planilha de débitos (ID 15576655), a 

integralidade da divida corresponde à quantia de R$ 25.391,18. Desta 

feita, em face da existência de critérios legais de fixação - como é o caso 

(artigo 292, § 3º do NCPC), o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o 

valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, 

razão pela qual, fixo o valor da causa em R$ 25.391,18 (vinte e cinco mil, 

trezentos e noventa e um reais e dezoito centavos). Verifique o Sr. Gestor 

a existência de custas complementares a serem recolhidas, em havendo, 

intime-se o autor para proceder, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento e extinção. APÓS O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES 

RETRO, proceda-se como abaixo segue: 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 HYUNDAI HB20, 

placa: NUE-7534 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15592766. 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, 4 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032904-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032904-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, 

MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, 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. Citem-se as 

executadas, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-as, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de as executadas reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033062-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA DE CASTRO (EXECUTADO)

ANTONIO NUNES DE CASTRO JUNIOR (EXECUTADO)

THYAGO NUNES DE CASTRO (EXECUTADO)

FABIO NUNES DE CASTRO (EXECUTADO)

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

NOEMIA NUNES TEIXEIRA (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033062-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME, THYAGO NUNES DE CASTRO, 

ELIANA APARECIDA DE CASTRO, ANTONIO NUNES DE CASTRO JUNIOR, 

WILSON CELSO TEIXEIRA, NOEMIA NUNES TEIXEIRA, WILSON CELSO 

TEIXEIRA JUNIOR, FABIO NUNES DE CASTRO Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 

03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Observando-se o comprovante de 

diligência contido no IDs 15762949 e 15762947. No que tange a citação do 

executado Thyago Nunes de Castro, esta se dará por meio de carta 

precatória, portanto expeça-se a missiva com prazo de 90 dias, para 

citação e penhora, nos mesmos termos dos mandados acima, no 

endereço “RUA ANÍSIO GHILARDI VIVIANE, Nº 220, CHÁCARA 

AEROPORTO, JUNDIAÍ-SP”. Com efeito, intimo o exequente para recolher 

as custas de distribuição da missiva, bem como comprovar nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033967-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

KENNETH METELO ANTUNES (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033967-83.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 

ME, ABERALDO DUARTE JUNIOR, MARCIO GONCALO METELO DE 

ALMEIDA, KENNETH METELO ANTUNES, MARCIA APARECIDA METELO DE 

ALMEIDA DUARTE Vistos... Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032811-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MORAES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032811-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ALEX MORAES RIBEIRO 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 FAN, chassi nº: 9C2KC2200JR127542 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15769319 e 

15769317. 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, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033089-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILA DOMINGAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033089-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CERILA DOMINGAS DE ALMEIDA 

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 FIAT 

PALIO, placa: QBX-2481 (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. 
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IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15739677. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033138-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR JOSE GRIBLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033138-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LEONIR JOSE GRIBLER Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA ETIOS, placa: QCQ-9372 (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 
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deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15780312. 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, 5 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.1015408-78.2018.8.11.0041(PJE)

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

EXECUTADO: PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA

CITANDO: PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA, CPF: 061.187.321-40

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/06/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.081,98

 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, 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. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

28 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.1023942-11.2018.8.11.0041(PJE)

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

EXECUTADO: JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA e JOSINEIA 

RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (Pessoa Jurídica)

CITANDO: JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA, CPF:01.165.221-78 

e JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA, CNPJ: 12.616.920/0001-18

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/08/2018

VALOR DO DÉBITO: R$19.352,55

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, 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. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital.FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de 

depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

27 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1000571-52.2017.8.11.0041

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

EXEQÜENTE(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ROSEANY BARROS DE LIMA

EXECUTADO: LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER

CITANDO: LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER CPF 513.280.461-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.538,17

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

13.538,17. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Cuiabá - MT, 26 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1015107-05.2016.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

REQUERIDO(A,S): MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA

CITANDO(A,S): MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA CPF 

403.834.312-04

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/09/2016

 VALOR DO DÉBITO: R$ 121.732,18

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

121.732,18. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 
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direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010872-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PONA & OLIVEIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008486-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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 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: 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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.

Intimação 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)
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Deverá a Parte Autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal.

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008654-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISSES FABIO CORREA (RÉU)

ANA MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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)

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação da requerida faltante, no 

prazo legal e por uma das formas de Lei.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026602-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008292-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO (ADVOGADO(A))

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020784-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029535-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULES EDESIO ALVES SORNA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018697-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023236-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

PRISCILA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023587-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018739-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO ALVES BEZERRA (EXECUTADO)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EXECUTADO)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se que todos os executados 

foram citados no ID n. 13780294. Assim, intime-se o credor para 

apresentar demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on 

line. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

executada e indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009200-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021702-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MAXWEL SIQUEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem e intime-se o autor para 

no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos 

do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034049-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034054-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre pagamento da guia de distribuição e 

vinculação ao número único do processo. Em caso positivo, conclusos. 

Ao contrário, intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação 

ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028743-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CUNHA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034054-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034024-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BORGES MULLER (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034049-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

 

Deverá a parte Embargada responder aos Embargos à Execução, no 

prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010239-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

WANESSA SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1002508 Nr: 24474-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, RAFAEL CATISTE TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1146783 Nr: 30341-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora associar a diligência de 

fls. 230-verso ao endereço do mandado a ser desentranhado, devendo 

indicar o endereço do executado no Centro de Cuiabá/MT ou depositar 

diligência para cumprimento do mandado no bairro Grande Terceiro, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948131 Nr: 59219-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DALVA NATALIA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 968152 Nr: 8333-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR 

BASSITT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR nº 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - 

OAB:5260

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica da Carta Precatória expedida nos autos, no prazo legal.

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.: 343122 Nr: 13440-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 442/451 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, Robison Henrique Perego - OAB:18.498-O

 Fica o exequente MARCO ANDRE HONDA FLORES devidamente intimado 

para, no prazo legal, manifestar sobre pedido de desistência da ação de fl. 

1328.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Certidão de fls. 274, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS DE SENA, L. DE SENA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117016 Nr: 979-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSE PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 Vistos, etc.

Atualize-se o débito e a avaliação, remetendo os autos à Central de Venda 

Judicial, com as formalidades legais, devendo o credor apresentar 

matrícula do imóvel atualizada e certidões negativas do bem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 356983 Nr: 27293-58.2008.811.0041

 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): QUERINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 Vistos, etc.

Não há como acolher a pretensão do executado de que o valor penhorado 

é proveniente de trabalho autônomo, por falta exclusiva de prova, pois 

limitou a alegar de forma frágil.

Para excluir considerar impenhorável valores deve existir provas 

irrefutáveis neste sentido, entretanto o executado limitou a alegar sem 

nada provar.

Assim, mantenho a penhora dos autos, facultando o credor o 

levantamento. Expeça-se alvará.

Após, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos, etc.

A presente ação é de Execução, que possui como título executivo Cédula 

Bancária com alienação fiduciária.

Em conformidade com a Lei n. 11101/05 §3º, o bem alienado 

fiduciariamente não está sujeito a recuperação judicial. Assim 

determinando:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.

 § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 

direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso.

 § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as 

condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que 

diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no 

plano de recuperação judicial.

 § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No caso em tela, sequer foi efetivada a penhora em bens essenciais a 

justificar a suspensão da ação.

E por tratar de alienação fiduciária, não vejo qualquer submissão ao 

processo de recuperação judicial.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1310755 Nr: 11040-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR FREO, UNION TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 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.: 1156669 Nr: 34556-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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.: 1338544 Nr: 17450-20.2018.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da comprovação de rendimentos, defiro a Justiça Gratuita. 

Anote-se.

Apense-se no processo anunciado na inicial e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 65636 Nr: 1714-21.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBEMH - MT - MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAES DE BARROS

 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

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 892834 Nr: 25113-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

O processo está garantido pela penhora. Assim, somente poderá verificar 

a necessidade de reforço de penhora após a avaliação.

Desta forma, manifeste-se o autor como determinado à fl.242. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 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): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se a restrição cadastral e deverá o autor dar prosseguimento ao 

feito no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR(A))

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018474-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1019196-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034129-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

FLAVIO FERREIRA PAES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034024-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BORGES MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 
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Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030793-66.2018.8.11.0041

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:

LUIZ FELIPE SANTANA ALVES (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 e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. 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, 08.10.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028579-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos, se cumprida, EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021377-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MENDES FERRACINI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 47.734,82 (quarenta e sete mil 

setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020603-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco RCI Brasil S.A., devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Rosangela Rosa Pires Costa, objetivou a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de 

um contrato de financiamento firmado entre as partes de nº 343018020 

(id. 14106350). Alegou que o réu deixou de pagar as prestações vencidas 

a partir de 02/05/2018, requereu a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com 

documentos de id Num. 14106328 - Pág. 1/Num. 14106359 - Pág. 1. A 

liminar foi deferida no id. Num. 14113368 - Pág. 1 e cumprida no id. Num. 

14491446 - Pág. 1/Pág.5, contudo, sem a citação da parte requerida. A 

parte requerida apresentou contestação no id. Num. 14908644 - Pág. 

1/Pág.9. Inicialmente requereu a concessão do benefício da justiça gratuita 

e requereu a restituição do AR condicionado portátil apreendido constante 

no interior do veículo. Pugnou para que sejam acolhidos os pedidos 

revisionais para reconhecer a descaracterização da mora em razão da 

abusividade do contrato, tendo em vista que na cédula de crédito consta 

juros de 20,11% a.a e a média mensal de 1,51 a.m, contudo as taxas 

cobradas são efetivamente desproporcionais a taxa de mercado. 

Asseverou a ilegalidade da cobrança do valor de R$ 648,00 (seiscentos e 

quarenta e oito reais) a título de tarifa de cadastrado. Requereu a 

restituição doa valores pagos indevidamente, em dobro, nos termos do 

artigo 42 do CDC. Pugnou para que a avaliação do veículo apreendido seja 

dada de acordo com preço de mercado, levando em consideração o valor 

avaliado pela tabela FIPE, e após ser levado a leilão, e na liquidação de 

sentença apurar repassar o valor devido a requerente e restituir a 

requerida os valores excedentes ao cobrado no contrato de financiamento 

firmado. Requereu a aplicação do Código de defesa do Consumidor, bem 

como seja concedida a inversão do ônus da prova. Juntou documentos 

nos ids. Num. 14908654 - Pág. 1/Num. 14908686 - Pág. 1. A requerente no 

Num. 15602363 - Pág. 1/Pág.17 apresentou impugnação à contestação. 

Fez uma síntese da contestação. Rebateu o pedido de restituição do ar 

condicionado e objetos pessoais, aduzindo que os referidos objetos 

seguiu com a garantia para o pátio da parte requerente em Goiania/GO e 

que no momento da retomada do veículo foi oportunizado a parte requerida 

efetuar a retirada, porém, não fez. Afirmou que a parte requerida foi 

devidamente constituída em mora e permaneceu inerte ocorrendo a 

retomada da garantia. Aduziu sobre a impossibilidade de revisar o 

contrato. Sustentou a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios; 

capitalização; encargos moratórios e comissão de permanência. Pugnou 

pela procedência dos pedidos contidos na inicial. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, contra 

Rosangela Rosa Pires Costa, objetivou a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um contrato de 

financiamento firmado entre as partes de nº 343018020 (id. 14106350). 

Alegou que o réu deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 

02/05/2018. A parte requerida requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita. Preliminarmente, requereu a restituição do AR 

condicionado portátil apreendido constante no interior do veículo. Pugnou 

pela descaracterização da mora em razão da abusividade do contrato, 

tendo em vista que na cédula de crédito consta juros de 20,11% a.a e a 

média mensal de 1,51 a.m, sendo as referidas desproporcionais a taxa de 

mercado. Asseverou a ilegalidade da cobrança do valor de R$ 648,00 

(seiscentos e quarenta e oito reais) a título de tarifa de cadastrado. 

Requereu a restituição doa valores pagos indevidamente, em dobro, nos 

termos do artigo 42 do CDC. Pugnou para que a avaliação do veículo 

apreendido seja dado de acordo com preço de mercado, levando em 

consideração o valor avaliado pela tabela FIPE, e após ser levado a leilão, 

e na liquidação de sentença apurar repassar o valor devido a requerente 

e restituir a requerida os valores excedentes ao cobrado no contrato de 

financiamento firmado. Requereu a aplicação do Código de defesa do 

Consumidor, bem como seja concedida a inversão do ônus da prova. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Apenas a título de esclarecimento, apesar da parte requerida não ter sido 

citada nos autos, houve a apresentação espontânea que supre a citação. 

Inicialmente, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, pois não houve a 

comprovação nos autos que a parte requerida faz jus a tal benefício 

diante da ausência de documentos comprobatórios. Conforme certificado 

pelo Oficial Justiça no id. 14491446-pág.2, o mesmo constou em sua 

certidão que no interior do veículo apreendido se encontrava um ar 

condicionado portátil Pinguino, Cor: Branca, Modelo: PAC C 105, 

127V-60HS, e que, a Senhora Amanda Pires Costa alegou que “Não tinha 

como retirar e onde guardar o ar condicionado”. Assim, quanto ao pedido 

de restituição do Ar Condicionado Portátil apreendido, como constante do 

auto de apreensão, poderá a parte requerida retirar o bem, pois deveria 

ter efetuado quando da apreensão, por tratar de bem portátil. Portanto, 

cabia a parte requerida a retirada do mencionado bem. Até porque, não 

ficou comprovado nos autos que o mesmo ficou impedido de retirar, pelo 

contrário, conforme certificado pelo meirinho, a pessoa que se encontrava 

com o veículo afirmou que não tinha como retirar o ar condicionado, sendo 

que o mesmo, como descrito pelo Oficial de Justiça, trata-se de bem 

portátil. Desta feita, entendo que cabe a própria parte requerida a retirada 

do referido bem, tendo em vista que a mesma não tomou as medidas 

necessárias para a retirada do bem quando da apreensão do veículo. 

Quanto à questão de fundo, diante do contrato firmado entre as partes (id. 

14106350). Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em 

percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das 

partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros 

remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial. 

Os percentuais fixados no contrato, conforme se verifica no item 

VI-Especificação do Crédito estão dentro de valor de mercado, ou seja, 

1,31% ao mês, sendo 16,90% ao ano. Restando, referidas taxas 

inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central 

– aplicada no período na modalidade contratada. Não há como efetivar 

alteração. Assim, deve prevalecer a taxa mensal de juros avençada, de 

1,31% ao mês, sendo 16,90% ao ano, não possuindo a abusividade 

narrada na inicial e estão de acordo com a Súmula 296 do STJ. É 

autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o que não ocorre no 

presente caso concreto, devendo prevalecer o avençado. No que tange à 

tarifa de cadastro, consigno que na decisão no Recurso Especial 

1.251.331 – RS ficou decidido que permanece válida a referida, 

expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da assinatura 

do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação nesse 

sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a decisão 

proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente 

tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual 

somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor 

e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento 

do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais (...).” (Certidão da decisão proferida no REsp 

1.251.331 – RS, STJ) Vejam que o contrato pactuado entre as partes 

consta a referida cobrança no valor total de R$ 648,00 (seiscentos e 

quarenta e oito reais) no item VI – Especificação do Crédito devendo a 

mesma prevalecer diante de sua legalidade e concordância por parte da 

requerida que anuiu o contrato. Não há que se falar em restituição de 

valores pagos ilegalmente, tendo em vista que não ficou comprovado nos 

autos qualquer pagamento a maior ou ilegal por parte da requerida. As 

partes firmaram o contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário 

n. 343018020 Financiamento CDC) contido no id. 14106350, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 

que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação do dia 02/05/2018, assim resta caracterizando sua 

total inadimplência. Fato inconteste. É patente, a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297. A 
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alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

De outra banda, não há como considerar o valor do bem conforme Tabela 

Fipe, pois a parte requerida deverá aguardar a venda pelo autor para 

aquilatar o valor apurado e proceder a restituição de valores, se 

existentes. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, 

declaro rescindido o referido, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Deverá prestar contas da venda do bem em vinte dias. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.10.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027539-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. S.T.L Transportes e Logística LTDA – EPP e Edivaldo Alves da 

Silva, devidamente qualificados nos autos, através da Curadora Especial, 

ingressaram com a presente Ação de Embargos à Execução, em face da 

Ação de Execução autos nº 1031556-04.2017.8.11.0041, em associação, 

movida pela Cooperativa de Crédito De Livre Admissão União E Negócios - 

Sicoob Integração, no mérito, afirmaram a possibilidade de contestação 

por negativa geral, dispensando a impugnação específica. Aduziram sobre 

os contratos bancários, sustentando que o Banco é um fornecedor dos 

serviços bancários de consumo, sendo aplicadas as regras do Código de 

Defesa do Consumidor. Que trata de contrato de adesão que supre a 

autonomia de vontade. Questionaram a taxa de juros para a aplicação da 

taxa 1,91% ao mês. Asseveraram sobre a boa-fé do consumidor. 

Pretendem a inversão do ônus da prova. Postularam pela concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça. Rogaram pela procedência da ação, 

com a aplicação da taxa média de juros do mercado, na ordem de 1,91% 

ao mês. Juntou documentos de id. 14880066/ 14880083. Ao id. 15386513 

o embargado apresentou impugnação aos presentes embargos e 

asseverou a pela legalidade dos juros contratados e pugnou pela 

improcedência dos embargos. As partes embargantes apresentaram 

réplica à impugnação ao id. 15718395, onde ratificaram a tese inicial e 

pugnaram pela procedência dos pedidos da exordial. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Embargos à Execução, em face da Ação 

de Execução autos nº 1031556-04.2017.8.11.0041, em associação, 

movida pela Cooperativa De Credito De Livre Admissão União E Negócios - 

Sicoob Integração. Questionaram a taxa de juros para a aplicação da taxa 

1,91% ao mês. Postularam pela concessão dos benefícios da gratuidade 

de justiça e a inversão do ônus da prova. O embargado asseverou a pela 

legalidade dos juros contratados e pugnou pela improcedência dos 

embargos. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos 

para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção 

de provas em audiência ou pericial. Em face de tratar de matéria de direito 

documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito. Não 

há como conceder Justiça Gratuita, pois a parte embargante não fez 

demonstração de sua necessidade e a Defensoria Pública está atuando 

como Curadora Especial nomeada por este Juízo. A presente Ação de 

E m b a r g o s  é  o r i u n d a  d a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  n º 

1031556-04.2017.8.11.0041, em associação, onde ali está aparelhada 

pelo título executivo extrajudicial (núm. 10236130 – Pág. 1/ núm. 10236130 

– Pág. 7), correspondente a Cédula de Crédito Bancário – CCD Empréstimo 

nº 60674. Vejam que a parte embargante limitou-se apenas em questionar 

os juros remuneratórios. Diante do contrato acostado nos autos, 

verifica-se que procedem os argumentos da apresentados pelo Curador 

Especial em pretender a limitação de juros remuneratórios no percentual 

de 1,91%, não prevalecendo o pactuado entre as partes, que conforme o 

contrato firmado entre as partes, possui a abusividade narrada na inicial, 

pois o percentual ali fixado está fora de valor de mercado, ou seja 4,03% 

ao mês e 61,79% ao ano, ficando evidenciado o abuso dos juros 

remuneratórios. Ora, não se pode achar dentro da normalidade taxa de 

juros variáveis de 4,03% ao mês e 61,79% ao ano. Assim apesar da 

Instituição financeira não estar afeta a limitação de juros de 12% ao ano, 

não poderá usar abusividade em seus encargos, devendo ser aplicado 

outro índice aceito em mercado, sendo a taxa de 1,91% ao mês. Mesmo 

considerando que os Contratos firmados fazem Lei entre as partes e que, 

obrigatoriamente, devem ser cumpridos, não deve prevalecer o que fora 

avençado, diante da abusividade dos juros remuneratórios estarem acima 

do praticado pelo mercado, e do art. 2035 CC, que possibilita a 

modificação das convenções entre as partes que afastam os princípios 

norteadores da ordem pública. É autorizado à revisão contratual quando 

há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, 

há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há 

muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta 

a limitação de juros remuneratórios, estes não podem ser aplicados 

abusivamente como demonstrado nos autos. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. De outra banda, mesmo com a alteração acima dos juros 

remuneratórios, denota-se a existência dos requisitos necessários para 

aparelhar a referida execução. Deverá apenas o credor/embargado, 

adequar o valor da dívida, como aqui dirimido. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Embargos à Execução e ACOLHO EM PARTE o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I C.C. artigo 920, II – 1ª parte 

do Novo Código de Processo Civil, para fazer incidir no contrato 

executado nos autos em apenso, os juros remuneratórios na ordem de 

1,91% ao mês. No mais, permanece o contrato como avençado pelas 

partes. Condeno o embargado nas custas e despesas processuais, como 

nos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00(dois mil reais), 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, extraiam-se 

cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as na 

Ação de Execução autos nº 1031556-04.2017.8.11.0041, em associação 

e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022772-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VITO RUSSO (EXECUTADO)

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

SIMONE LELLIS SANTI (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011681-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HMS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

HENRIQUE MELGAREJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011957-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027568-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA APARECIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036888-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035812-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013534-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AGOSTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012740-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796461 Nr: 2809-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. P. ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, 

NILSON REZENDE DA CUNHA, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, 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 atualizado indicado pelo exequente à fl. 90/91.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66267 Nr: 4243-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harry Noli Zulke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Cristina Gomes da 

Silva - OAB:7.997/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, 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 atualizado indicado pelo exequente à fl. 290verso.

 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 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 245519 Nr: 13468-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO - ME, 

ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome das devedoras/executadas, 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 à fl. 230.

 2. 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 

as executadas INTIMADAS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 3. 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.

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14223 Nr: 2030-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberlândia Solda Técnica Ltda, Osmar José 

Pereira, Renato Jakimiu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério de Arruda 

Cavalcanti - OAB:11.121/PE, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, Lino 

Alberto de Castro - OAB:6790/DF, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, Wladimir de Campos Pereira - OAB:11.234/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, 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 atualizado indicado pelo exequente à fl. 290verso.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 750703 Nr: 2432-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC - COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 

- ME, FLÁVIA CRISTINA ARRUDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, 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 atualizado indicado pelo exequente à fl. 164verso.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 3887-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL JOSÉ PEREIRA, DIONIZIO ADILSON 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do devedor/executado, 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 

atualizado indicado pelo exequente à fl. 222.

 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 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733886 Nr: 30147-20.2011.811.0041

 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): JACKSON LICETI FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310 OAB/MT

 Vistos.

Os presentes autos aguardam providências do autor desde janeiro do 

corrente ano, quando intimado via DJE nº. 10189 nos termos da decisão 

de fl. 97.

Quase um mês após, o autor manifesta por nova vista e decorrido mais de 

06 meses do referido pedido, aguarda manifestação deste juízo.

Assim, considerando que a carga dos autos no dia 06 de fevereiro do 

corrente ano para a Central de Distribuição e retorno no dia 19 de 

fevereiro, não gerou prejuízo a exequente, que inclusive manifestou pela 

abertura de prazo no dia 22 de fevereiro do corrente ano, conforme 

petição de fls. 98, INTIME-SE, pessoalmente o autor, através do seu 
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representante legal para manifestar interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento 

definitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 141311 Nr: 25659-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DO VALE PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do devedor/executado, 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 atualizado 

indicado pelo exequente às fls. 221/220.

 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 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405015 Nr: 36769-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605/MT

 Vistos.

1. Ante o inadimplemento voluntário da obrigação pelo devedor executado 

BANCO DO BRASIL S/A (fl. 246), DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua 

indisponibilidade, havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para 

saisfação do débito indicado pelo exequente à fl. 247, no valor de R$ 

1.346,27 (um mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e sete 

centavos).

 2. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 3. Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se o Executado BANCO 

DO BRASIL S/A, na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente, de preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para 

tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 4. Decorrido o prazo de impugnação do executado BANCO DO BRASIL 

S/A, certifique e expeça-se alvará de liberação em favor do exequente.

5. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 987419 Nr: 17411-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LICETI FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310 OAB/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do devedor/executado, 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 à fl. 111.

 2. 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 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 3. 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.

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 112923 Nr: 717-19.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, Sheila 

Maria de Oliveira Pratt Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859498 Nr: 1342-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT

 Para o autor a se manifestar sobre o depósito de fls. 121/122 e sobre a 

pretação de contas apresentada pelo requerido às fls. 123/158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 275338 Nr: 4542-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Para o executado apresentar impugnação a penhora no prazo de 5 (Cinco 

Dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 144807 Nr: 1106-52.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELL DE BARROS TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO REQUERIDO PELA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO AINDA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109243 Nr: 14364-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S.A em face de VALDIR CHITOLINA, 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.167169) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1081742 Nr: 2393-30.2016.811.0041

 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: ROSILENE ROSA DE MOURA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 156890 Nr: 10007-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando o decurso de prazo requerido,manifeste o executado sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 84933 Nr: 9666-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MATSUOKA TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida impugnasse a 

penhora online. 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 354973 Nr: 25436-74.2008.811.0041

 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): GILBERTO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Devedor não efetuou o pagamento do debito. Certifico que 

nesta data intimo o autor para dar andamento ao feito no prazo de cinco 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 371578 Nr: 8182-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Para o Exequente para habilitar seu crédito no Juízo Universal - 2ª Vara 

de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, no 

Processo n. 1071548-40.2015.8.26.0100.

 Empós, arquive o feitos.

 Cuiabá/MT, 31 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 760939 Nr: 13340-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo as partes, para no prazo legal manifestarem sobre os Cálculos 

Judicias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 833697 Nr: 39082-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 397955 Nr: 31839-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA NOVA 

MONTEIRO - OAB:282.660/SP

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS IMPULSIONAR O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 387979 Nr: 23896-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA D'ORLENAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 392429 Nr: 27763-55.2009.811.0041

 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: CARLA D ORLEANS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PAULO CORREA - 

OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109753 Nr: 14568-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME, EDINEIA 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data que, procedo a intimação da parte autora/credora, 

para no prazo legal manifestar sobre o retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015147 Nr: 29756-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES, AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE A FREITAS - 

OAB:OAB/MT 9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data que, procedo a intimação da parte autora/credora, 

para no prazo legal manifestar sobre o retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 310913 Nr: 15767-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 Intime-se a executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

indicada pelo às fls. 243-244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 99617 Nr: 14054-94.2002.811.0041

 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): INSTITUTO MICRO OCULAR DRº JOÃO 

MANOEL DE OLIVEIRA S/C LTDA, JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2.249/MT

 Considerando o decurso de prazo requerido,manifeste o autor sobre o 

infojud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827481 Nr: 33361-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLÉIA MONTEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Considerando o decurso de prazo requerido, intimo o Exequente para, em 

cinco (05) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780526 Nr: 34077-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALWIN DE AGUIAR CORREA, SÃO PAULO 

VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços dos executados por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, ressaltando-se que, caso os 

endereços sejam diversos daqueles que constam nos autos, renove-se a 

a citação da parte executada expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

JOSE PAIXAO SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes a manifestarem nos 

autos do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

requerendo o que de direito, no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013346-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 42862-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAMITO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 Vistos etc.Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado, ciente do débito, não pagou a dívida, nem ofereceu 

bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 288 e fls. 296 do exequente e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado - R$ 226.617,01 

(duzentos e vinte e seis mil seiscentos e dezessete reais e um centavos) 

-, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: Julio Amaito Leal – CPF nº 353.810.001-20, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831180 Nr: 36864-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CAMPOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 705667 Nr: 166-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMISSON QUEIROZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a inércia da parte exequente apesar de devidamene 

intimada para manifestar-se nos autos , bem como ao contido na decisão 

de fls 238, no qual determina que em caso de silêncio das partes 

dever-se-á encaminhar os autos para o arquivo, e em face a troca de 

procuradores da parte executada, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte executada para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de inércia do mesmo, cumpra-se a 

determinação supracitada encaminhado os autos ao arquivo, conforme 

determinado as fls 238. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780192 Nr: 33714-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAPORT & MENEGUETTI LTDA, JONATAS 

DOS SANTOS TOMÁZ, JOSE ROQUE FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 
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OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devendo o exequente dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910596 Nr: 37251-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LIMA E ARRUDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA GABRIELA 

LIMA PEREIRA, para devolução dos autos nº 37251-58.2014.811.0041, 

Protocolo 910596, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 332072 Nr: 2898-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CESAR DE LIMA - OAB:6618, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 908058 Nr: 35572-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSIM AHMAD CHOKR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE CUIABÁ - MT

 JUIZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº: 35572-23.2014.811.0041 – CÓDIGO 908058

 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

 PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE REQUERIDA: BASSIM AHMAD CHOKR

INTIMANDO: BASSIM AHMAD CHOKR, CPF nº 626.856.781-15, brasileiro, 

endereço: Rua Alberto Velho Moreira, 87, Bandeirantes, Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 46.575,37

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 DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a 

parte requerente.

 Cuiabá - MT, 3 de outubro de 2018.

 Merly Heidelind Kim Sguarezi

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795358 Nr: 1690-07.2013.811.0041

 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): HELOISE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida da executada no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216342 Nr: 10121-84.2000.811.0041

 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: ALCEBÍADES JOSE BONFIM, CARLOS ROBERTO PATINI, 

EDNA ROSA DA SILVA PATINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:10.058 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Diante da concordância do exequente com a emissão da certidão de 

crédito e consequente extinção da ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do CPC/2015 e em 

consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente 

processo EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Consigno que a parte Exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.
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 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751889 Nr: 3676-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDELCIO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:22895

 (...) Com efeito, pretende a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na 

decisão guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Entendo que a decisão deveria ser 

combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar 

nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 874702 Nr: 13200-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JOSÉ FAUST, VELUMA 

COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, MILTON DA SILVA 

MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução movida por Banco Bradesco S/A em face 

de Veluma Comércio de Veículos Automotores Ltda, Clodoaldo José Faust 

e Milton da Silva Munhoz.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 122/124, em consequência, julgo e declaro extinto 

o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, expeça-se alvará da importância 

ajustada no acordo, (R$ 7.000,00), depositada na Conta Única, extrato que 

acompanha a presente sentença, em favor do banco exequente, na forma 

indicada à fl. 123, com os rendimentos creditados no período.

 Após, expeça-se alvará do saldo remanescente que perdurar depositado 

na Conta Única, em favor do patrono do banco exequente, na forma 

estabelecida no acordo, fl. 124, com os rendimentos creditados no 

período.

 Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778605 Nr: 32011-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONTINO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440 MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 442.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 457/458.

 Intimem-se os bancos executados na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1077019 Nr: 58657-04.2015.811.0041

 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 PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785

 Vistos etc.

I – Apesar de não terem sido devidamente citados, vejo que primeiramente 

os executados firmaram acordo com o banco exequente, fls. 69/71, 

posteriormente descumprido, conforme notícia do banco de fl. 90.

Bem ainda, compareceram aos autos espontaneamente às fls. 78/82.

Assim, dou-os por citados.

II – Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de nº 

1012637-90.2017.8.11.0000, defiro o pedido do banco exequente, vinda à 

fl. 90.

E para tanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens 

ofertados em garantia, mencionados na cláusula quinta do acordo, que 

tratam dos bens ofertados em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária de nº 40/00349-3, título executivo objeto desta ação.

Ressalto que deve o banco exequente providenciar a juntada da 

competente diligência do Sr. Oficial de Justiça, necessária ao cumprimento 

do mandado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 266673 Nr: 403-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAGALHÃES DE SOUZA FILHO, 

INDUSTRIA E COMERCIO REI DOS MOVEIS LTDA - ME, ANSELMO PIRES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, ELOI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9141/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 Vistos etc.

I – Por absoluta falta de amparo legal, indefiro o pedido de restrição de 
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circulação de todos os veículos de propriedade dos executados, vindo à 

fl. 273.

Com efeito, o exequente sequer indicou quais veículos pretende restringir 

a circulação, realizando pedido completamente genérico.

II – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

acerca do pedido, se objetiva postular pela consulta de bens dos 

executados via sistema Renajud. Bem ainda, para, no mesmo prazo, que 

se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.

Intime-se e cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360430 Nr: 30361-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LINO JÚNIOR, RUBRACAR VEICULOS 

LTDA ME, JOSE RUBENS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESLENE RUVIERI DE AMORIM 

- OAB:9389/MT

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de 

fls. 86/88, bem ainda promova as alterações necessárias na capa dos 

autos e no sistema Apolo, excluindo os executados Rubracar Veículos 

Ltda ME e José Rubens de Brito.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado:

- Luiz Lino Júnior, CPF n. 537.800.781-04.

III – 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.

IV – 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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 895807 Nr: 26951-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

285/288) às fls. 290 e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 293/299, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133157 Nr: 24279-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud às fls. 53/54, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome da executada:

- Ana Paula Martiny, CPF 020.731.951-05.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955023 Nr: 2618-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIZIO J FERREIRA MIRANDA ME, ALOIZIO 

JOSE FERREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 102, pleiteando o arresto por 

meio do sistema Bacenjud, ante a não localização dos executados, 

consoante certidão de fls. 92 e 94.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 assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 102, pelo 

exequente Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, 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$ 318.983,85 (trezentos e dezoito mil 

novecentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Aloizio J. Ferreira Miranda ME – CNPJ nº 26.812.412/0001-10 

e Aloizio José Ferreira Miranda – CPF nº 502.793.431-91, 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 n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC.(...)Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, providencie o 

exequente o regular andamento do feito com as citações dos executados, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795313 Nr: 1645-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 

10.647, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud às fls. 90/91, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado:

- Valdemi Silva dos Santos, CPF 205.908.491-15.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809790 Nr: 16276-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- José Alves da Silva, CPF n. 503.136.141-72.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732887 Nr: 29101-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RIOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

166/170) às fls. 237 e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 171/236, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450106 Nr: 22825-80.2010.811.0041

 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): CÍRIO AUGUSTO QUINTA JÚNIOR, C. A. 

QUINTA JUNIOR & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fls. 76/77, 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$ 393.042,90 (trezentos e noventa e três mil 

quarenta e dois reais e noventa centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: C. A. 

Quinta Junior & Cia Ltda Me (nome comercial JR Administradora) – CNPJ nº 

05.784.419/0001-03 e Círio Augusto Quinta Junior – CPF nº 

544.673.901-97, 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. (...)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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761795 Nr: 14286-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SANTOS GOGOLEVSKY, VS 

GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 64/67, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação dos 

executados, logo, para que seja analisado o pedido de fls. 97, deve o 

exequente providenciar a angularização processual com a citação dos 

executados.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

as citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450927 Nr: 23390-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CUTIARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida do executado no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 39632-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG

 (...) Comprova o exequente na documentação acostada à fl. 394 a 

negativação de seu nome junto ao SPC, do contrato discutido nos autos de 

nº 55021389.Alega ser a negativação absolutamente indevida, pedindo a 

baixa da restrição e o arbitramento de multa.Defiro o pedido de fl. 396. E 

para tanto, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa e SPC) 

determinando a baixa da restrição existente no nome do exequente, 

referente ao contrato aqui discutido de nº 55021389.Defiro ainda o pedido 

de fixação de multa diária, para o caso de reiterar o banco executado na 

negativação indevida.Em vindo o banco executado a realizar nova 

inscrição indevida do nome do exequente nos órgãos de proteção ao 

crédito, incorrerá na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (...) Intime-se o 

banco executado, pessoalmente, via carta, com aviso de recebimento, no 

endereço indicado na exordial, vindo às fls. 05/06, determinando que 

proceda imediatamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a devida 

transferência do valor penhorado à fl. 289, no valor ali anotado de R$ 

155.977,26 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e sete 

reais e vinte e seis centavos), penhorados via sistema Bacen/Jud em 

23/02/2018, uma vez que foi determinada a transferência dos valores 

junto ao sistema em 28/02/2018, conforme protocolo de transferência ID 

072018000002155245.Tendo sido realizado o bloqueio eletrônico de 

valores (ID 072018000002155245) e não tendo realizado o banco a efetiva 

transferência, apesar do comando de transferência realizado pelo Juízo, 

junto ao sistema Bacen/Jud, caracteriza descumprimento por parte da 

instituição financeira da ordem de transferência, realizada via sistema, 

sendo passível de arbitramento de multa diária e condenação em litigância 

de má-fé.Assim, proceda-se a devida intimação do banco executado para 

proceder a transferência e aguarde-se a comprovação de que os valores 

foram transferidos para a Conta Única. Após, voltem-me os autos em 

conclusão.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1154800 Nr: 33842-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÊNIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 40, e para tanto, desentranhe-se o mandado de 

busca e apreensão de fl. 29 para tentativa de cumprimento.

Em restando negativa a tentativa de apreensão do bem, proceda o 

exequente ao imediato cumprimento da decisão de fls. 38/39.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778990 Nr: 32421-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 (...) Assim, tenho que os argumentos do banco impugnante, não merecem 

acolhimento.Ademais, vejo que o exequente ciente da condição do banco 

pediu pela expedição de carta de sentença do valor dos honorários 

devidos, pedido de fl. 59, objetivando habilitar-se no processo de 

liquidação extrajudicial junto ao rol de credores.Tendo o Juízo deferido o 

pedido e expedido à fl. 84 a competente carta de sentença. Assim, pelo 

exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pelo banco executado.Tendo em vista que já expedida a carta de 

sentença em favor do patrono exequente, aguarde-se o decurso de prazo 

desta decisão, após certifique-se.Em seguida, proceda-se ao imediato 

arquivamento dos autos, com as cautelas devidas.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 331874 Nr: 2824-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER XAVIER DE SOUZA RETAMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A (SUDAMERIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:279.306, SILVENEI DE CAMPOS - OAB:30506/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão contratual, devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, certidão de fl. 187.

À fl. 190 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 191.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 201, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Disponibilize-se ao exequente os documentos apresentados pelo banco 

executado, substituindo-os por fotocópia.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor da exequente, com os rendimentos creditados no 

período.

 E para tanto, intime-se a exequente 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.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820122 Nr: 26359-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, JOSE 

FERREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 152.

 II – Defiro os pedidos de cumprimento de sentença de fls. 154/158, 

referente ao principal e de fls. 160/165, referente aos honorários de 

sucumbência fixados.

Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 
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termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 941995 Nr: 55745-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVERCI DA SILVA IRALA, BRUNO HENRIQUE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.250

 Vistos etc.

Diante da manifestação do exequente de fls. 110, defiro o referido pedido, 

assim, intimem-se os executados, por seu patrono (via imprensa), para o 

devido pagamento do restante do débito da quantia de R$ 3.000,00, pelo 

descumprimento do acordo firmado às fls. 106/108, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87022 Nr: 5181-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MODA 

ÍNTIMA LTDA, CLEONICE DIAS DE MOURA, C.D. MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTIM AFONSO XAVIER DA 

SILVEIRA JÚNIOR - OAB:19681

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fl. 271. Com efeito, este Juízo ainda não possui 

convênio com o sistema que permite referido cadastro.

II – Intime-se, pessoalmente o exequente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, que se manifeste e dê andamento ao feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1108653 Nr: 14191-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO MOURA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Diante da manifestação do requerido de fls. 142, este não possui 

interesse em composição amigável com o requerente, logo, intime-se o 

requerente para, querendo, apresentar nos autos proposta de acordo, 

tendo em vista seu pedido inicial de parcelamento do saldo remanescente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780791 Nr: 34359-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PIRES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, trânsito em 

julgado às fls. 112.

Às fls. 95/97 compareceu o Banco executado informando que o Banco 

Cruzeiro do Sul estava em liquidação extrajudicial, e, hoje, é de 

conhecimento público que este teve sua falência decretada, e, portanto, 

estava proibido de dispor de seus bens, afirmando que o exequente, em 

momento oportuno, poderá habilitar seu crédito no referido processo.

Às fls. 116/118 comparece o exequente informando o cálculo do débito, 

postulando pela expedição de carta de sentença no valor dos honorários 

advocatícios atualizados de R$ 943,71.

Assim, em vista das manifestações das partes com a concordância 

destes, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do Banco executado.

Expeça-se carta de crédito em favor do patrono do exequente, no 

montante do débito R$ 943,71, atualizado até 18/10/2017, referente aos 

honorários advocatícios, em favor do patrono do exequente: Carlos 

Alberto Pieper Espinola, com a concordância das partes, devendo constar 

a ressalva de que tal valor deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, 

diante do lapso temporal.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se o necessário.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 322864 Nr: 24067-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 173.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Defiro o pedido da parte requerida de fls. 176 para a remessa dos 

autos à contadora judicial para cálculo e atualização do débito da 

executada, nos parâmetros da sentença de fls. 145/148 e acórdão de fls. 

169/171, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

III – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo legal.

IV – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797816 Nr: 4198-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 (...) Compulsando os autos observo que o banco executado foi 

devidamente intimado para cumprimento voluntário da obrigação, art. 523 

do CPC e para apresentar impugnação, art. 525 do CPC, conforme 

disponibilização para publicação da decisão, realizada em 12/04/2018, 

tendo sido publicado no dia 18/04/2018, no DJE nº 10238.Entretanto, 
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permaneceu silente o banco, não efetuando o pagamento do débito, nem 

tão pouco apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, 

conforme certidão de fl. 274.Ademais, o relatório de cálculo financeiro, 

que aporta aos autos às fls. 288/289 se encontra desacompanhado de 

petição de juntada, bem ainda, os cálculos de fls. 290/292, desta forma, 

não se podendo precisar se trata-se de peça de impugnação.Assim, pelo 

exposto, mantenho o trâmite natural do cumprimento de sentença, e rejeito 

o relatório de cálculo financeiro, que aporta aos autos às fls. 288/289 e 

cálculos de fls. 290/292.II – Defiro o pedido de levantamento do valor 

incontroverso depositado pelo banco, pedido do exequente vindo à fl. 

280.Assim, expeça-se alvará em favor do exequente, do valor depositado 

na Conta Única, extrato que acompanha a presente decisão, na forma 

indicada à fl. 280-v, conforme autoriza a procuração de fl. 29, com os 

rendimentos creditados no período.III – Intime-se o banco executado para 

complementar o pagamento do débito, na forma indicada pelo exequente à 

fl. 280, no prazo legal, sob pena de penhora online.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383271 Nr: 19608-63.2009.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618-A/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749354 Nr: 752-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 909157 Nr: 36270-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, reputo válida a citação da pessoa jurídica, uma vez que 

realizada a citação de sua sócia proprietária e, portanto, representante 

legal, que da mesma forma é executada nos autos. Assim, revogo a 

decisão de fl. 112 e reconheço a citação de ambas as executadas. (...) 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 114 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 130.599,38 (cento e trinta mil quinhentos e noventa e nove 

reais e trinta e oito centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes às executadas (...) constituo como Termo 

de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intimem-se as executadas, dando-lhes, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805123 Nr: 11588-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854427 Nr: 56985-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.
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I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 267.

Assim, proceda-se à alteração do segundo volume destes, na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como ação em fase 

de Cumprimento de Sentença.

II – Defiro o pedido da requerente de fls. 269 para a remessa dos autos à 

contadora judicial para cálculo e atualização do débito, nos parâmetros da 

sentença de fls. 142/146 e acórdãos de fls. 203/209 e 259/261, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

III – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo legal.

IV – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859985 Nr: 1759-05.2014.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DE ALMEIDA CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800766 Nr: 7191-39.2013.811.0041

 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: GRASIELY POLIENE CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT, 

EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:137.331/RJ

 Vistos etc.

I – Intime-se o Banco requerido, pessoalmente (via postal com AR), no 

endereço constante de fls. 55, para regularizar sua representação 

processual, com os devidos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 1470-34.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Comparece o exequente às fls. 207/208, questionando suposto débito 

remanescente, no tocante aos 10% (dez) por cento de honorários 

advocatícios, diante do não cumprimento voluntário da obrigação no prazo 

do art. 523, § 1º do CPC.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo exequente, tenho 

que não merecem guarida.

Com efeito, diante do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o 

cumprimento de sentença, proferida à fl. 190, conforme certidão de fl. 201, 

acerca da matéria ocorreu o instituto da coisa julgada.

Desta forma, a matéria já foi analisada, atingida pela preclusão, não 

havendo mais o que se discutir ou questionar acerca do tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 

5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o 

direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil em seu artigo 502 disciplinou acerca da coisa 

julgada.

Com essas considerações, indefiro o pedido de fls. 207/208.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, imediatamente, os autos com 

as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938700 Nr: 53993-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR AQUINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 75, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelo Sistema Infojud (Receita Federal): 

Valdir Aquino do Nascimento – CPF n. 002.002.941-13, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 250464 Nr: 17486-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.N. ANDRADE NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT, MAIKO FRAIDA FERREIRA - OAB:14155

 Vistos etc.

Diante inércia da executada, que apesar de devidamente intimada, ciente 

do débito, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora.

Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.

Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 140/141 do exequente 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 5.368,89 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e 

oitenta e nove centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à executada: J. N. Andrade Nery – CNPJ 

nº 01.584.336/0001-01, fl. 03, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 
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cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se a executada, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098937 Nr: 10169-81.2016.811.0041

 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): PAULO HENRIQUE CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 66, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelo Sistema Renaud (Detran/MT): Paulo 

Henrique Correa de Souza – CPF n. 729.815.471-00, fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349738 Nr: 20149-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDRÉIA 

FLOR SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 63, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados, fls. 64.

Extrai-se da certidão de fl. 66 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 66, informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 134381 Nr: 19661-54.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO APOLINÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de bens do executado junto ao sistema 

Anoreg, vindo à fl. 119/122, tendo em vista que este E. Tribunal de Justiça 

não possui convênio com o referido sistema.

II – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 119/122, e para tanto, 

procedo à consulta de bens do executado pelo Sistema Infojud (Receita 

Federal): Cícero Apolinário dos Santos – CPF n. 318.385.961-00, fls. 03.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780807 Nr: 34375-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102-B/PR

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento 

da decisão de fl. 49.

II – Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, trazendo aos autos o cálculo do débito 

atualizado, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265746 Nr: 23472-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA OLIVEIRA LIMA, BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Vistos etc.

Cumpra a Secretaria, com urgência, o item I da decisão de fl. 106.

E para tanto, oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação a estes autos dos valores penhorados e transferidos, e para 

tanto, encaminhe-se cópia dos extratos de protocolamento de ordem de 

bloqueio que acompanham a presente decisão.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de fl. 120.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802108 Nr: 8570-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLANCA ESMILDA ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BRASIL S/A, MARCIA BETANIA 

DA SILVA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Vistos etc.

Defiro parte do pedido de fls. 218, proceda-se à consulta dos dados 

cadastrais, pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), da 

requerida:

-Marcia Betania da Silva Barbosa, CPF n. 405.554.961-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se a 

requerente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 13448-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTEX CONSTRUÇÕES CIVIS 

PROJETOS E URBANIZAÇÃO LTDA, ANSELMO SAUDER, CLÁUDIA 

VILELA SAUDER, MARCIA BETHANIA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857279 Nr: 59517-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONIR MEDEIROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 149.

Assim, proceda-se à alteração do segundo volume destes, na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como ação em fase 

de Cumprimento de Sentença.

II – Defiro o pedido da requerente de fls. 152 para a remessa dos autos à 

contadora judicial para cálculo e atualização do débito, nos parâmetros da 

sentença de fls. 142/147, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

III – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo legal.

IV – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 126053 Nr: 14138-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

II – Constam nos autos regularmente às fls. 202/211 os documentos que 

comprovam que não há nos autos qualquer valor ainda depositado a ser 

liberado, incluindo o extrato da conta e pagamento dos alvarás.

III – Assim, consoante certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 

145, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746564 Nr: 43776-61.2011.811.0041

 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: MÁRCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG

 Vistos etc.

I – Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto ao recebimento de 

seus honorários com a emissão de carta de crédito, consoante decisão 

proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 75708/2015, fls. 134/139 

e decisão de fls. 140, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1155631 Nr: 34166-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MACHADO CHERULLI, EULICE JAQUELINE 

DA COSTA SILVA CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG

 Vistos etc.

Diante da manifestação dos requerentes de fls. 295/296, defiro o pedido 

de fls. 286/289, assim, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e 

Serasa) para que providenciem às exclusões de quaisquer restrições 

inclusas pelo aqui requerido em nome dos requerentes.

Determino ainda ao Banco requerido que se abstenha de realizar novas 

inclusões em nome dos requerentes, referente ao débito do contrato aqui 

discutido, até julgamento da demanda, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736669 Nr: 33109-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, 

RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 (...) Desta forma, entendo que tem razão os executados, em seus 

argumentos dos embargos à execução apensos, quando esclarecem que 

o débito já se encontra extinto, e que objetiva o banco credor executar 

dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente 

homologado, portanto, busca receber duas vezes, o débito, nos autos da 

recuperação e nesta execução.Assim, tendo sido julgados procedentes 
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os embargos à execução apensos, deve a presente execução ser extinta, 

uma vez que deixou de existir o interesse processual do banco. Assim, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.Tendo em vista que ensejou a extinção da presente execução, 

condeno o banco exequente em custas processuais e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, caput e §2º do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 958898 Nr: 4378-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, RENATA RIOS 

PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 

8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Roberto Alves Pereira da Silva e Renata Rios 

Pereira Scholer em desfavor do Itaú Unibanco S/A, nos termos do art. 487, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil.E de consequência, deve a 

execução apensa (Autos n. 33109-16.2011 – código: 736669) ser extinta, 

uma vez tendo deixado de existir o interesse processual da ação por 

parte do banco, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.Condeno o 

banco embargado no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 

do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, traslade-se cópia 

da presente decisão para os autos da execução apensa.Após, 

desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de devidas.P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735336 Nr: 31685-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA FIGUEIREDO PINTO, PINTO & 

OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça:(...).DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78147 Nr: 3575-52.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilair Santana, JOSÉ LUIZ GOMES FERNANDES, 

INDYANÓPOLIS PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento da penhora que recaiu sobre o imóvel de fls. 

65/71, consoante disposto no art. 851, do Código de Processo Civil, sob 

pena de ser considerado desistente da referida penhora realizada nos 

autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 416892 Nr: 4457-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAGELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...).Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1108186 Nr: 13954-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847078 Nr: 50627-48.2013.811.0041

 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: BRUNO EDUARDO TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINAT GARCIA PEREZ - 

OAB:11880, IVO PEREIRA - OAB:143801

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se a contestação de fls. 107/123, visto tratar-se de 

duplicidade e ser esta segunda intempestiva conforme certidão de fls. 

147, entregando-a ao patrono do requerido, subscritor da mesma, 

mediante recibo nos autos.

Mantenho, entretanto, os documentos de fls. 124/146 por ser de 

importância para julgamento do feito.

II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 251868 Nr: 18026-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EDMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.4-747/SP, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745652 Nr: 42812-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANNI ELLEN AMORIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 180240 Nr: 27454-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI ANTUNES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728722 Nr: 24666-76.2011.811.0041

 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: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA ME, 

IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência, constituo 

de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato de 

Abertura de Crédito Fixo, sob n. 1241-1 firmado entre as partes, devendo 

obedecer ao que segue:1. Determino a exclusão dos juros remuneratórios 

(que, no caso, faz as vezes de comissão de permanência), deve-se 

instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC;2. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor dos requeridos, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio.3. Mantenho incólume os demais encargos e cláusulas 

contratadas.Considerando que o requerente decaiu de parte mínima de 

seus pedidos, condeno os requeridos ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do 

CPC, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que aqui lhes concedo, consoante Lei 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 929326 Nr: 48900-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Ruthlenny Semiramys Araújo da 

Silva em desfavor do Itaú Unibanco S/A devendo a Execução apensa 

(Feito nº 34778-02.2014 – código: 905662), ter prosseguimento nos 

parâmetros da revisão do contrato aqui determinados:E de consequência, 

reviso a Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta 

Corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ – Pré) de nº 713200015640, 

firmada entre as partes, que fundamenta ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 34778-02.2014 – código: 905662), nos 

seguintes parâmetros:Mantenho a capitalização mensal de juros, uma vez 

que devidamente contratada.Excluo a comissão de permanência, 

devendo-se instituir como penalidades de mora, multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% ao mês e ainda, a correção monetária 

pelo INPC.Assim, deve-se em primeiro proceder à compensação e, 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.Custas 

processuais, “pro rata’.Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da 

presente decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 

34778-02.2014 – código: 905662).Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905662 Nr: 34778-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT

 Vistos etc.I – Diante do deferimento da antecipação de tutela recursal, 

decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de nº 

1008365-19.2018.8.11.0000, cópia de fls. 141/143.Bem ainda, em 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 – MG 

(2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 50 e, para tanto, ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 124.951,72 (cento e 

vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados, (...) constituo como Termo de Arresto o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Intime-se o banco 

exequente para providenciar o andamento do feito, efetivando a citação 

do executado: Walber Santos Pio Codeco, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741810 Nr: 38655-52.2011.811.0041

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOUGLAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954340 Nr: 2265-44.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JANUARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.4-747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de 

Cáceres/MT, objetivando a busca e apreensão do bem e citação do 

requerido, para cumprimento no endereço indicado às fls. 73.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 391245 Nr: 26543-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA - ME, 

NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação por edital, vindo à fl. 68. Com efeito, o referido 

pedido já foi devidamente analisado e deferido pelo Juízo, conforme 

decisão de fl. 57, inclusive o edital de citação já foi devidamente expedido, 

aguardando a retirada pelo douto patrono do banco.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

a retirada do edital de citação dos executados, devendo proceder à 

comprovação da publicação, na forma prevista no art. 257, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1104135 Nr: 12185-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SÍLVIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Diante dos demais depósitos e manifestações do requerente às fls. 

125/132, intime-se o Banco requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca do valor depositado nos autos, bem como se há 

possibilidade de acordo.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 162845 Nr: 13221-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS, BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIS BUCAIR, ELZA FARIA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:1140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Vistos etc.I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação a estes autos do montante penhorado e transferido à fl. 223, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de bloqueio que 

acompanha a presente decisão.II – Indefiro, por ora, o pedido de fl. 288. 

Com efeito, este Juízo não possui acesso ao sistema de convênio que 

permite a realização da inclusão almejada.Ademais, verifico às fls. 

259/262 a notícia de falecimento do executado, conforme certidão de óbito 

de fl. 263.Assim, faz-se necessária a regularização do polo passivo da 

demanda, devendo a parte autora cumprir com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 221, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.(...) Assim, intime-se o exequente que cumpra, no prazo de 

30 (trinta) dias, com o acima determinado, tomando as providências 

necessárias no sentido de regularizar o polo passivo da 

demanda.Decorrido o prazo, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881131 Nr: 17491-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SALAH AYOUB, ROSELI BONATTO 

CELANT, MULTIFORMAS COMERCIO DE MODA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 

MT, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - OAB:6948/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 408.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação ordinária de cobrança em fase de 

Cumprimento de Sentença, como exequente: Banco do Brasil S/A e como 

executados: Multiformas Comércio de Moda Ltda – ME, Jamil Salah Ayoub 

e Roseli Bonatto Celant.

II – Assim, intime-se os executados, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 

523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 956378 Nr: 3265-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEDRO DA SILVA, AJ FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, ARIDES DIAS JUNIOR, JP DA SILVA CONSTRUTORA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYDSON LUCAS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/DF 28.417, MARCELO SOTOPIETRA - OAB:149079/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À fl. 385 comparece o banco exequente informando seu interesse em 

prosseguir na constrição do imóvel dado em garantia no contrato, assim, 

deve o exequente proceder com o necessário para providenciar a efetiva 

citação dos executados e andamento do processo.

 Para tanto, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142494 Nr: 27143-53.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE MORAIS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, Jean Carlos de 

Albuquerque Nunes - OAB:16264/E, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:OAB/MT 6.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 154/155, e para tanto, procedo 

à consulta de bens da executada pelo Sistema Infojud (Receita Federal): 

Izabel de Morais Macedo – CPF n. 299.193.12-34, fls. 02.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036509 Nr: 39836-49.2015.811.0041

 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 BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Diante do termo de acordo de fls. 245/248, defiro o pedido de suspensão 

da ação. Suspendo o feito até janeiro/2023, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785891 Nr: 39767-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PAULA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 105, tendo em vista que a suspensão disposta no 

art. 921, III do Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor não 

possui bens penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, visto 

que não houve sequer a sua citação, não havendo ainda título executivo, 

tratando-se de ação monitória.

A presente ação foi distribuída em 30/10/2012 e decisão inicial em 

22/11/2012.

Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. Devendo o requerente realizar a citação do requerido.

Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423644 Nr: 7960-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - OAB:13.994-A 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste 

processo.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a 

ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o requerente 

não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo 

diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento.Neste sentido, o entendimento deste (...).DISPOSITIVOEm 

face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e 

de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 

487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído ao requetrido nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934798 Nr: 51877-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONALCIO OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 80/83 e 84/86, de pagamento das custas finais e 

honorários advocatícios da parte contrária, verifico o cumprimento integral 

da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto o processo, na forma 

da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Traga ainda o patrono do exequente, em 05 (cinco) dias, os dados 

corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.

Após, expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 85), e 

suas devidas correções, ao patrono do exequente, consoante as 

informações a serem prestadas, por se tratar de pagamento de honorários 

advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 15501-20.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTEL - COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS TEL. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.I – Devidamente intimado o exequente a manifestar acerca de 

possível interesse na emissão de certidão de crédito, com a extinção da 

presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ, decisão de fl. 

201, compareceu o exequente às fls. 204/205, postulando pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (...) 

Assim, indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica manejado pelo exequente.II – Defiro o pedido do exequente, vindo 

às fls. 194/197, e para tanto, procedo à consulta de bens da executada 

pelo Sistema Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): COOPERTEL 

– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Telefônicos do Estado de 

Mato Grosso – CNPJ n. 01.235.093/0001-04, fls. 02.Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 708562 Nr: 1715-88.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 172/174.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

II – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747021 Nr: 44253-84.2011.811.0041

 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): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, IGUALDADE 

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, MARIA APARECIDA MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do exequente às fls. 144/145. Compulsando os autos, 

verifico que apesar dos executados comparecerem apresentando 

“contestação”, os patronos dos executados não possuem poderes para 

receberem citações, conforme procuração juntada às fls. 148 e 173.

Assim sendo, para que seja analisado o pedido de constrição de bens às 

fls. 144/145, deve o exequente providenciar a angularização processual 

com as citações dos executados.

Assim, intime-se a parte autora para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, bem como, dar andamento ao feito, promovendo as citações 

dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454714 Nr: 26158-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, com apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à 

contadora judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 

318/322 e acórdãos de fls. 389/401, 419/423 e 516/518.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884411 Nr: 19456-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos etc.I – (...) Vejo que, apenas e tão somente em relação ao 

cumprimento da sentença do débito principal, no tocante à revisão do 

contrato, vejo que o banco firmou acordo com o exequente: José Carlos 

Barbosa de Carvalho, cópia do acordo vindo às fls. 142-v/143.Assim, 

homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, José Carlos 

Barbosa de Carvalho e BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, vindo às fls. 142-v/143, apenas e tão somente em relação ao 

débito principal.Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

apenas e tão somente no tocante ao débito principal, em relação ao 

executado: José Carlos Barbosa de Carvalho, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.II – (...) O exequente José 

Carlos Barbosa de Carvalho não poderia transacionar acerca de algo que 

não lhe pertence.Os honorários advocatícios fixados na sentença de fls. 

105/108, dizem respeito apenas e tão somente ao patrono credor, o douto 

defensor público que o questiona.Assim, o objeto do cumprimento de 

sentença que trata dos honorários de sucumbência fixados permanece 

aguardando o efetivo pagamento pelo banco devedor.Vejo que o valor 

questionado se encontra devidamente depositado nos autos, diante do 

depósito realizado pelo banco com garantia do Juízo.Assim, pelo exposto, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco 

executado.III – Expeça-se o alvará em favor do exequente José Carlos 

Barbosa de Carvalho, conforme determinado à fl. 136, na forma indicada à 

fl. 131, com os rendimentos parciais creditados no período.Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 4354-36.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo à fl. 148, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Augusto dos Anjos – CPF n. 015.082.348-76, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337237 Nr: 8026-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO DOMINGOS VARGAS, PAULA 

FERNANDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo à fl. 78, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Paula Fernanda Guimarães – CPF n. 

951.448.031-72 e Tarcísio Domingues Vargas – CPF nº 137.752.511-20, 

fls. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896371 Nr: 27279-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO NOCCHI - 

OAB:14.913-B

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de transferência do valor localizado na penhora de fl. 

65, tendo em vista que o mesmo por se tratar de valor irrisório foi 

efetivamente desbloqueado, conforme extrato de fl. 66.

II – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 67/68, e para tanto, 

procedo à consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Renajud (Detran/MT): Sidnei César da Silva – CPF nº 

021.496.199-03, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1155633 Nr: 34168-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia 

do Contrato n. 02331449929 e Contrato n. 02331449937, fls. 109/126, 

documentos que aludem ao pedido inicial.Proceda a Secretaria à alteração 

do polo passivo para Banco Bradesco S/A, fazendo constar na capa dos 

autos e no sistema Apolo, diante dos documentos constantes dos 

autos.Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas do processo 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º 

do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à 

requerente os documentos apresentados pelo requerido, acostados às 

fls. 109/126 (Contrato n. 02331449929 e Contrato n. 02331449937), 

substituindo-os por fotocópia.Após, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233056 Nr: 2392-94.2006.811.0041

 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): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ENEAS 

YONEZAWA, ALBERTO PINHEIRO MACHADO, ENEIDA GERUZA PINHEIRO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6.212/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 Vistos etc.

Intime-se o Banco exequente para comprovar o pagamento dos 

emolumentos do Cartório do 5º Ofício Notarial e Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá/MT, consoante Ofício n. 3056/2017 (fls. 200), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. , com 

urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 10837-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA FURIA VIANA, Mauro Antonio 

de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY FREIRE VIANNA JUNIOR 

- OAB:55794/SP

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente de fls. 138, desistindo do veículo 

localizado junto ao RENAJUD, defiro o pedido para a BAIXA da restrição 

judicial junto ao sistema RENAJUD, a qual segue anexa.

II – Defiro o pedido de penhora do imóvel indicado às fls. 120/126, de livro 

n. 2-HG, n. de ordem 70.882, folha n. 188, registrado junto ao 2ª Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT.

Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Vindo o Laudo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779434 Nr: 32887-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, VIVIANE DE ALMEIDA, ELI DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 59, posto que o exequente procedeu à 

averbações junto à matrículas de bens imóveis dos executados às fls. 

29/32 e 35/37.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para manifestar expressamente quanto aos 

bens ali indicados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752872 Nr: 4749-37.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ GUEDES, LUIS ROBERTO 

GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, 

GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, MERCAMOVEIS 

COMERCIAL LTDA, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA 

MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 132/134, juntou 

as publicações do edital de citação dos requeridos Mercamóveis 

Comercial Ltda, Luis Roberto Guedes, Claudia Andrea Carvalho Guedes, 

José Geraldo Guedes, Laura Marcia Guerra Antunes, Gilmar Luiz Guedes, 

Simoni Zampieri Guedes, Vanderlei Aparecido Guedes, Geraldo Luiz 

Guedes e Claudete Clementino Guedes.

Extrai-se da certidão de fls. 135 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 135 que informa que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82151 Nr: 7114-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUZA LUIZA CANDIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 226, posto que já pago o mencionado alvará 

judicial, e decorridos mais de 04 meses de seu pleito. Tenho que a 

suspensão da ação não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, 

dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na secretaria. 

Ademais, distribuído o feito em 17/11/1998.

Assim, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 873-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA 

MARÍLIA SIQUEIRA CALLORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 233v, pois deve o exequente, além de comprovar 

nos autos o falecimento do executado (certidão de fls. 63), cumprir com 

as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, 

ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, o executado deve ser representado, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o patrono da parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

com o acima determinado, tomando as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena extinção da 

ação e arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337236 Nr: 8025-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES BEZERRA, HELIETE AUGUSTA 

GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Elias Gomes Bezerra – CPF nº 126.751.051-04;

- Heliete Augusta Gomes Bezerra – CPF nº 181.729.621-34.

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 dos executados.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021349 Nr: 32622-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GOMES BEZERRA, HELIETE AUGUSTA GOMES 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947437 Nr: 58802-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIL EDIL PAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 21/45 

devendo passar a integrá-la Renova Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema BacenJud 

do executado:

- Edil Paes de Carvalho, CPF n°. 622.635.101-25.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418529 Nr: 5327-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENJAMIM TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732384 Nr: 28563-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW TRADE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTADOS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ANTÔNIO HAMILTON DA CUNHA JÚNIOR - 

OAB:26.166/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 206.

I – Diante do pagamento por parte do Banco executado do valor parcial do 

débito, consoante comprovante de depósito de fls. 219, defiro o pedido do 

exequente de fls. 222/223, para levantamento do valor incontroverso 

depositado.

E para tanto, expeça-se o competente alvará em favor do exequente, na 

forma indicada às fls. 222v, com os rendimentos creditados no período.

II – Intime-se o Banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

a complementação do pagamento do débito, recolhendo o remanescente, 

conforme cálculo de fls. 95/96.

III – Em havendo INÉRCIA do executado, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718927 Nr: 9986-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERMISON FERREIRA CÉSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 194/200 do 

executado informando que o Banco Cruzeiro do Sul teve falência 

decretada, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, 

postulando pela expedição em favor do credor de carta de crédito para 

que este possa se habilitar nos autos da falência e receber o valor devido, 

para assim, sua inclusão no quadro geral de credores, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 300762 Nr: 13717-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Ante a renúncia do patrono às fls. 406/407, intime-se o executado, 

pessoalmente (via postal, com AR), para cumprir o determinado na 

decisão de fls. 403, bem ainda, para constituir novo patrono nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797704 Nr: 4087-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DANIEL DUGATO, ODILA DE LIMA 

STROLISCHEIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Odila de Lima Strolischein – ME, CNPJ n. 11.970.592/0001-90;

- Fernando Daniel Dugato, CPF n. 019.323.941-84.

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 dos executados.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 145387 Nr: 1549-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA BUTARELLI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:JOÃO PAULO

 Vistos etc.

Intime-se o Banco exequente para manifestar sobre a petição de 

acordo/quitação de fls. 172/174, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

seu silêncio ser entendido como concordância tácita.

Após, retornem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 236834 Nr: 5907-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no processo apenso de 

n. 9457-53.2000.811.0041, código 92919.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 92919 Nr: 9457-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A CREDITO IMOBILIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT

 Vistos etc.

Diante do depósito dos honorários do perito, fls. 836, autorizo o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada em 

favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização da perícia, e o 

restante a ser liberado após a apresentação do laudo pericial.

 E para tanto, intime-se o Sr. Perito para trazer aos autos, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 

15/2012/TP. Após, expeça-se o competente alvará, com os rendimentos 

parciais creditados.

Desde já, designo o dia 05/11/2018, às 14:00 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se o perito nomeado, os assistentes técnicos, as partes e seus 

patronos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 340673 Nr: 10891-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA, 

BIECON PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

 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:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça:(...) .DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407115 Nr: 39351-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO CARVIELLI, Z INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NEIDIMAR ZULMIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de liberação do valor de R$ 456,04, localizado na 

conta bancária do executado Paulo de Tarso Carvielli, após penhora 

online, via sistema Bacen/Jud. Com efeito, o referido valor foi localizado, 

todavia, por se tratar de quantia ínfima perante o valor do débito, foi 

determinado o desbloqueio do valor.

Assim, inexistem valores depositados na Conta Única que possibilitaria a 

liberação, via alvará.

II – Indefiro o pedido de pesquisa, vindo às fls. 118/119, perante o sistema 

ANOREG, haja vista que este juízo não possui convênio junto ao referido 

sistema.

III – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Z Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n. 04.652.651/0001-17;

- Paulo de Tarso Carvielli, CPF n. 521.409.978-91;

- Neidimar Zulmira Carvalho, CPF n. 607.458.356-00.

IV – 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817494 Nr: 23923-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIRIBILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

I – Ressalto que não há motivos para discussão nestes autos acerca da 

venda extrajudicial do bem, da apresentação de sua nota fiscal, pois isso 

não foi objeto da ação, nem analisado em sede de sentença.

Ainda, o pleito do Banco de fls. 199/212 não é o meio adequado para tal, 

visto que a matéria discutida na demanda foi restrita à revisão da ação, 

devendo pleitear em ação própria.

II – Diante da certidão de fls. 215, para a devida liquidação de sentença, se 

faz necessária a realização da perícia contábil.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, 
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determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo 

ambas as partes arcarem com os honorários periciais, 50% para o 

requerente e 50% para o Banco requerido, tendo em vista que a inversão 

do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782748 Nr: 36408-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CORDEIRO VIANA, QUATRO 

ESCRITORIOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Antes de ser analisado o novo pedido de penhora online de fls. 65/66, 

bem como para que se possa proceder ao levantamento dos valores 

penhorados às fls. 37/39, certifique-se o decurso de prazo ao executado 

da decisão de fls. 36, com urgência.

II – Diante da manifestação do exequente de fls. 65, desistindo do veículo 

localizado junto ao RENAJUD, defiro o pedido para a BAIXA da restrição 

judicial junto ao sistema RENAJUD, a qual segue anexa.

III – Traga o exequente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para 

análise dos pedidos de penhora online, com o devido cálculo abatendo o 

valor a ser liberado, e a devida expedição de alvará.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 245360 Nr: 13419-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA COSTA RONDON, RONDON 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2006, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

mais de 12 (doze) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online de 

fls. 109/111, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376903 Nr: 13398-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PRADO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento, e assim 

consignou: "No caso dos autos, o precatório foi expedido em 09 de março 

de 2000 (fl. 137), quando, então, o procurador passou a ter legitimidade 

para execução dos honorários sucumbenciais. A partir daí começa a fluir 

o prazo para cobrança da referida verba. A Súmula 150 do STF 

estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da 

ação. (...) Por sua vez, o procurador postulou o pagamento da verba 

honorária apenas em 27 de fevereiro de 2014 (fl.339), quando já 

transcorrido o prazo prescricional. Desta forma, a manutenção da decisão 

agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar 

provimento ao recurso." (fls. 531-532, grifo acrescentado).3. Com relação 

à prescrição, esclareça-se que para acolher a tese dos recorrentes é 

necessário o reexame dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento 

da prescrição intercorrente merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído a executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127652 Nr: 22021-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA BARBOSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.E, de consequência, mantenho as 

cláusulas aqui questionadas.Condeno a requerente no pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831195 Nr: 36875-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SILVA FILHO, GIRO CAR LOJA DE 

AUTOMOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 
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reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888286 Nr: 22070-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de ser analisado o pedido de fls. 35/36, acerca do descumprimento 

de acordo, cumpra o exequente com o determinado às fls. 22, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 9420-55.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MIRANDOLA FÉLIX, S. L. COM. E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, MÁRIO SÉRGIO MIRANDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 226150 Nr: 33417-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAXIMINO 

PASTORELLO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c 

indenizatória, devidamente sentenciada, fls. 388/394, acórdão de fls. 

457/464, decisão em fase de embargos declaratórios de fls. 480/482, 

decisão proferida no Recurso Especial de fl. 518, com trânsito em julgado, 

certidão de fl. 520.

Tendo a executada Maximino Pastorello & Cia Ltda, à fl. 528, informado 

estar em recuperação judicial, pediu a suspensão da ação na forma do 

art. 6º da Lei 11.101/05.

 Deferiu o Juízo a suspensão na decisão de fls. 536/538. Na mesma 

decisão reconheceu o Juízo que os executados Maximino Pastorello e o 

Banco do Brasil foram condenados de forma solidária, sendo 

litisconsortes passivos.

Entendendo portanto, que cada um dos devedores é obrigado à totalidade 

da dívida, podendo a credora exigir o pagamento da dívida na totalidade do 

banco devedor, diante da recuperação judicial da executada Maximino, 

requerendo a penhora online da integralidade do débito nas contas 

bancárias do Banco do Brasil S/A. Assim, deferiu o Juízo a penhora 

online.

A penhora restou positiva, conforme extrato de protocolamento de ordem 

judicial de bloqueio de fl. 542.

Devidamente intimado o banco executado da penhora realizada, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte, consoante certidão de fl. 547.

Entretanto, para que o Juízo possa analisar o pedido do exequente de 

levantamento de valores e extinção dos autos, faz-se necessário apurar 

acerca do noticiado à fl. 551.

E para tanto, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, 

solicitando informações acerca dos autos de nº 38875-58.2011.811.0041 

– código: 742019, bem como, esclarecimentos acerca de suposta 

existência de penhora no rosto dos autos.

Vinda a informação daquele Juízo, retornem-me os autos em conclusão, 

com urgência.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802209 Nr: 8673-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 46 tendo em vista que a suspensão disposta no art. 

921, III do Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor não 

possui bens penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, visto 

que houve apenas um cumprimento de mandado na tentativa de 

localização de bens dos executados em 30/09/2013, uma tentativa de 

penhora online que restou negativa em 10/01/2018 e uma busca de bens 

junto ao Renajud em 20/03/2018, e, apenas após intimado pessoalmente a 

dar andamento ao feito, pleiteou a suspensão da ação pela não 

localização de bens penhoráveis em 05/06/2018.

A presente ação foi distribuída em 05/03/2013 e decisão inicial em 

03/04/2013.

Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. Devendo o exequente buscar a satisfação de seu crédito, 

utilizando-se de todos os meios legais existentes.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790073 Nr: 44112-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:(...) 
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.Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento 

da prescrição intercorrente merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído à executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 339147 Nr: 9667-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CARVALHO

 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, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2008, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

mais de 10 (dez) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online de 

fls. 89/90, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798655 Nr: 5048-77.2013.811.0041

 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): LEONARDO DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 100/101, em consequência, julgo e declaro extinto 

o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Tendo em vista que os valores não se encontram vinculados junto à 

Conta Única, conforme extrato que acompanha a presente decisão, 

oficie-se àquele departamento, determinando a localização e vinculação 

aos presentes autos do montante penhorado e transferido à fl. 94, 

encaminhando-se cópia do referido documento.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Após a vinculação dos valores e decurso do prazo recursal, expeça-se 

alvará no valor de R$ 21.735,79 (vinte e um mil setecentos e trinta e cinco 

reais e setenta e nove centavos), em favor do banco exequente, na forma 

indicada à fl. 101-v, com os rendimentos parciais creditados no período.

Em seguida, expeça-se alvará no valor de R$ 8.416,08 (oito mil 

quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos), em favor do executado: 

Leonardo de Oliveira Teles.

E para tanto, intime-se, pessoalmente, o executado para trazer aos autos, 

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.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796492 Nr: 2840-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSON AMORIM DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE AGUIAR FLORES - 

OAB:182.268, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:OAB/RJ-160.435, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:190.324

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do valor penhorado e transferido de fl. 270, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

Certifique-se o decurso de prazo da decisão de fl. 267.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 53912 Nr: 525-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., 

BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO JOSÉ FERNANDES, NATERCIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA

 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: WÂNIA PATRICIA FERNANDES 

DE CAMPOS - OAB:7161

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 28/01/2002.

 Vejo que os executados foram devidamente citados, ocorrendo a 

penhora do bem imóvel que residiam, sendo desconstituída, houve 

consulta de bens junto ao Detran/MT, resultando negativa, tendo o 

exequente postulado por penhora online, que também resultou negativa, 

bem ainda, desde 2002 segue o banco exequente em busca da satisfação 

do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para localização de bens 

passíveis de penhora.

Às fls. 221 postula o Banco exequente pela intimação dos executados 

para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC.

 Apesar de deferida a intimação destes, com o decurso de prazo às fls. 

225, retornando os autos conclusos para análise do pedido final de fls. 

221, com efeito, há mais de 16 (dezesseis) anos, objetiva o exequente 

satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a 

intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora e a 

aplicação da multa contida no artigo 774 do CPC, neste momento, seja 

satisfatório e eficaz.

Intime-se o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 43882 Nr: 8792-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 
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OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- Adeilton Alves dos Santos, CPF n. 626.795.201-06.

III – 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.

IV – 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123466 Nr: 20235-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA MÓVEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - 

OAB:24770/0

 Vistos etc.

Diante da divergência acerca do débito, manifestada pelo banco 

executado na impugnação ao cumprimento de sentença, às fls. 130/153, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 86/91.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do cálculo realizado pela Contadoria, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747275 Nr: 44518-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO MARIANO DA SILVA JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:9066, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado às fls. 49/51, em fase de cumprimento 

de sentença, dos honorários de sucumbência arbitrados.

Pela decisão de fl. 69, deferiu o Juízo a penhora online do valor do débito 

apurado, devidamente atualizado, diante da inércia do executado apesar 

de devidamente intimado.

A penhora restou parcialmente positiva, conforme extrato de 

protocolamento de bloqueio de fl. 73.

Diante da concordância do banco com a penhora realizada, petição de fl. 

76.

Bem como, a concordância do exequente com o montante penhorado, 

petição de fl. 139, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do valor penhorado e transferido de fl. 73, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 139, com os 

rendimentos creditados no período.

 Decorrido o prazo recursal, 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.: 1142919 Nr: 28664-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO 

ASSUMPÇÃO, MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido dos embargantes de fls. 78/81, posto que a referida 

decisão de fls. 77 passou irrecorrida, atingida pela preclusão pro judicato.

II – Diante da certidão de fls. 90, manifestem-se os embargantes sobre a 

Impugnação aos Embargos à Execução, fls. 84/89, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389450 Nr: 24768-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. T. M. NOVAES & R. C. OLEINICZAK PINTO 

LTDA - ME, TAYNARA TEYLA MORAES NOVAES, RITA DE CASSIA 

OLEINICZAK PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que os valores não se encontram vinculados junto à 

Conta Única, conforme extrato que acompanha a presente decisão, 

oficie-se àquele departamento, determinando a localização e vinculação 

aos presentes autos do montante penhorado e transferido à fl. 75, 

encaminhando-se cópia do referido documento.

II – Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao 

mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê integral 

cumprimento do ajuste.

No entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades entre os pedidos 

de homologação com base no artigo 487 e o pedido de suspensão do 

processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 do CPC, por si 

só, já são causas extintivas, na medida em que o mencionado artigo 

refere-se à resolução do mérito.

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação de fls. 77/78.

 Suspendo o feito até fevereiro/2019, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

Decorrido o prazo, portanto, em março/2019 intimem-se as partes para 

informar quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 300248 Nr: 13401-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDICEI MORAES JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BARBOSA DE 

CARVALHO PULQUEIRO - OAB:9.326 - MT, EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno dos autos da Contadoria Judicial (fls. 122), 
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intime-se o Banco executado para manifestar sobre a petição de fls. 126, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093671 Nr: 7811-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BAGGIO, MULTIMETAL ENGENHARIA E 

ESTRUTURAS LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

I – Desentranhem-se os documentos de fls. 83/89, entregando-os ao 

patrono subscritor, tendo em vista não fazer parte da presente ação.

II – Indefiro o pedido de fls. 64/65, 66, 68, 69/81 e 82, posto que, quando 

da realização da penhora online (fls. 52/57), já englobam-se as contas 

poupanças, de investimentos, previdências.

Assim, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1336890 Nr: 17150-58.2018.811.0041

 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 FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMA DE OLIVEIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos por se 

tratar de distribuição em duplicidade, devidamente direcionado ao 

apensamento dos autos de n. 5664-18.2014 (código 865083).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1301135 Nr: 8795-59.2018.811.0041

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMA DE OLIVEIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se, com urgência, com o determinado às fls. 107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29167 Nr: 932-63.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR LTDA, OMAR 

LINS CANAVARROS, MARIA CRISTINA ESMERALDO CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento 

de n. 1006650-39.2018. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123549 Nr: 20266-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Sidnei Cesar da Silva em desfavor do HSBC 

Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo devendo a Execução apensa (Feito nº 

27279-64.2014 – código: 896371), ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos.Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante em honorários advocatícios em favor do patrono do banco 

embargado, que fixo no montante de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, de acordo com a orientação traçada no parágrafo 2º do artigo 85 

do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da 

presente decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 

27279-64.2014 – código: 896371).Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12930 Nr: 12413-76.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que a presente demanda decorre de 

relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.

Ainda, tenho que o presente cumprimento de sentença – execução de 

título judicial, deverá ser processado perante ao juízo que decidiu a causa 

no primeiro grau de jurisdição, consoante o artigo 516, II, do Código de 

Processo Civil.

Não havendo qualquer motivo para que estes autos tivessem sido 

redistribuídos para este Juízo, ademais, não há mais matéria bancária a 

ser analisada, tendo em vista a sentença de fls. 141/144 e acórdão de fls. 

188/193.

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, devendo ser estes autos remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo da atual 4ª Vara Cível – antiga 21ª Vara Cível - competente.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441682 Nr: 18075-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem acerca da manifestação e cálculo 

da Contadoria que aporta às fls. 253/255, no prazo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792110 Nr: 46203-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado às fls. 226/231, acórdão de fls. 

273/278, decisão em sede de recurso especial de fls. 310/311, decisão 

em agravo em recurso especial de fls. 334/335, com trânsito em julgado à 

fl. 336, em fase de cumprimento de sentença.

Pela decisão de fl. 351, deferiu o Juízo o cumprimento da sentença.

À fl. 354 compareceu o banco efetuando depósito apenas a título de 

garantia do Juízo, comprovante de fl. 355.

Às fls. 356/362 compareceu o banco apresentando impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

À fl. 379 concordou a exequente com o pedido do banco, reconhecendo o 

excesso de execução.

Assim, reconheço o excesso de execução alegado pelo banco, no 

montante de R$ 3.663,39 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e 

trinta e nove centavos).

Diante do depósito de fl. 355, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor do débito 

reconhecido pelas partes por devido, R$ 10.547,15 (dez mil quinhentos e 

quarenta e sete reais e quinze centavos), depositado na Conta Única, em 

favor do banco executado, com os rendimentos parciais creditados no 

período.

 Em seguida, expeça-se alvará do valor reconhecido por excesso de 

execução, R$ 3.663,39 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta 

e nove centavos), depositado na Conta Única, em favor do banco 

executado, com os rendimentos parciais creditados no período, até zerar 

a conta.

 E para tanto, intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, 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.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216339 Nr: 1423-65.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido de fl. 268, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

II – Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de 

instrumento de nº 1003795-87.2018.8.11.0000.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 42862-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAMITO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, pelo que se extrai dos documentos 

apresentados na petição de fls. 95/97 do executado, bem como a 

documentação apresentada à fl. 100 dos autos, a conta bloqueada se 

trata de conta salário.Da mesma forma, os valores penhorados são 

provenientes de salário, os quais são protegidos pela lei vigente, não 

podendo ser objeto de bloqueio ou penhora.Dessa forma, conforme 

comprovação defiro o pedido do executado, para liberação do montante 

penhorado em sua conta bancária, qual seja, o valor de R$ 4.771,71, 

devendo os referidos valores serem liberados via alvará judicial.II – 

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do 

referido extrato de protocolamento de ordem de bloqueio.III – Após, 

expeça-se alvará, em favor do executado, no valor de R$ 4.771,71 

(quatro mil setecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), com 

os rendimentos creditados no período.Para tanto, intime-se o executado 

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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 9522-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744990 Nr: 42096-41.2011.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LEMES 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: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do bem 

objeto do pedido.Afasto os pedidos contrapostos do requerido pelo acima 

exposto.Revogo a decisão de fls. 290, em vista da presente 

decisão.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 
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causa, devidamente atualizado, obrigação que fica suspensa em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, 

consoante Lei 1.060/50.Deverão ser apurados débitos e créditos às 

partes, de acordo com esta decisão, bem como com a sentença proferida 

na ação revisional (fls. 374/383).Traga o Banco requerente, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se o competente alvará 

para levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do Banco 

requerente, de acordo com os dados bancários a serem indicados pelo 

mesmo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341193 Nr: 11546-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 61, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Tatiane Belmonte – CPF n. 889.404.701-68, fls. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700163 Nr: 34786-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CILENE MOREIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, L. J. DE LIMA NETO 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Diante dos argumentos vindos à fl. 62, de que a parte autora é beneficiária 

da gratuidade da justiça, conforme deferimento contido na decisão de fl. 

17, proceda a Secretaria à publicação do edital de citação, nos termos do 

art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 906540 Nr: 34606-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBENEZER ALVES TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 42, dando 

conta da impossibilidade de localizar o executado, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 50 e, para tanto, ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 55.404,83 (cinquenta e 

cinco mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado,(...) constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.II – Intime-se o banco exequente para providenciar 

o andamento do feito, efetivando a citação do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94802 Nr: 1608-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DO VALLE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE COBRANÇAS MERCANTIS LTDA., 

MARCOS EMANUEL ZUCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT, LETICIA MARIA DE ALMEIDA - OAB:15408-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de n. 

99548/2015, cópia de fls. 338/343, tendo este E. Tribunal de Justiça dado 

provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para reconhecer 

a inexistência de citação válida no processo, na fase de conhecimento, e 

por conseguinte anular os atos processuais subsequentes, 

desconstituindo a penhora de valores realizada e determinando a 

restituição da quantia restrita, bem ainda, as decisões proferidas no 

agravo regimental de nº 5645/2016 e no Recurso Especial de nº 

35008/2016, tenho que merece guarida o pedido do requerido de fls. 

386/387.

E para tanto, expeça-se alvará dos valores depositados na Conta Única, 

extrato que acompanha a presente decisão, em favor do requerido, com 

os rendimentos creditados no período.

Portanto, deve o requerido 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. E neste 

sentido, intime-se o requerido.

Motivo pelo qual, indefiro o pedido da requerente de fls. 399/403. Com 

efeito, o referido pedido é exatamente contrário ao pedido do requerido, 

sendo da mesma forma oposto ao determinado no recurso de agravo de 

instrumento de n. 99548/2015, cópia de fls. 338/343.

Assim, tendo em vista que o pedido do requerido coaduna com o 

determinado no agravo de instrumento de n. 99548/2015, bem como, tendo 

em vista o desinteresse do requerido na proposta de acordo apresentada 

pela requerente, tenho que devem seguir indeferidos os pedidos da 

requerente de fls. 399/403.

Prosseguindo-se o feito conforme determinado no recurso de agravo de 

instrumento de n. 99548/2015, cópia de fls. 338/343, deve o requerido 

apresentar defesa.

Para tanto, intime-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

legal.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 383117 Nr: 18803-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA ROSA, MARCELO HAJAJ 

MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da sentença proferida às 

fls. 143/145, no que tange ao reconhecimento da prescrição em relação 

ao executado: Renato Silva Rosa.

II – Procedam-se às retificações necessárias no tocante à exclusão do 

polo passivo da demanda do executado: Renato Silva Rosa, inclusive 

procedendo à alteração no sistema Apolo e na etiqueta de identificação do 

processo.

III – Diante da notícia de que as partes estão em tratativas para solucionar 

amigavelmente o feito, fl. 146, bem ainda, tendo em vista que já 

transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias ali postulado, intime-se o banco 

exequente para informar acerca do possível acordo noticiado, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Bem ainda, para que o banco exequente, no mesmo prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste e dê andamento ao feito, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008763 Nr: 27013-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR, 

DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA DIGLIANNE PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 144.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação ordinária condenatória em fase de 

Cumprimento de Sentença, como exequente: Banco do Brasil S/A e como 

executados: Distak Informática Ltda ME, Kenia Diglianne Paes de Barros e 

Dovanir Candido da Silva Junior.

II – Assim, intime-se os executados, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 

523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 9722-21.2001.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, PATRICE ROTHER 

CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos etc.I – Diante da Sentença de fls. 197/215, acórdão e certidão de 

trânsito em julgado às fls. 343/353, proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença, como exequente: Banco Bradesco S/A e 

executados: André Henrique Crepaldi e Patrice Rother Crepaldi.II – 

Devidamente intimadas as partes a se manifestarem acerca do cálculo do 

Contador Judicial de fls. 274/279, as partes se manifestaram de forma 

INTEMPESTIVA, consoante certidão de intimação de fls. 280 e de 

publicação de fls. 299.Desta feita, homologo o cálculo de fls. 274/279.III – 

Assim, em vista do cálculo homologado nestes autos, os valores 

depositados pela requerente (fls. 191) são devidos ao Banco exequente, 

desta forma, haverá liberação deste em seu favor.Traga o Banco 

exequente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

(...).Após, expeça-se o competente alvará judicial ao Banco exequente 

para levantamento da quantia depositada nestes autos.IV – Vislumbro 

ainda, com o devido abatimento do valor a ser levantado pelo Banco 

exequente, conforme cálculo de fls. 274/279, que há saldo remanescente 

a ser pago pelos executados ao Banco exequente.Assim, intimem-se os 

executados, nos termos dos artigos 513, I e 523 do CPC.Ressalto que a 

multa de 10% (...) e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por 

cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o 

decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento.V – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, novamente, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo ainda a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 15178 Nr: 187-88.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTIL - PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/O, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento da penhora que recaiu sobre os imóveis de 

fls. 36/53, consoante disposto no art. 851, do Código de Processo Civil, 

sob pena de ser considerado desistente da referida penhora realizada 

nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796553 Nr: 2905-18.2013.811.0041

 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): IDELMA LEAL DE ANDRADE, REALIZE 

INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, KLEBER MACIEL 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a advogada RAFAELA GALESKI BELO - OAB/MT 20.401 para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, 

tendo em vista que seu substabelecimento não advém de advogados com 

procuração nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1210263 Nr: 8497-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADÃO DAS FESTAS LTDA - ME, DELANO 

ROOSEVELT DE OLIVEIRA FERREIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Vistos etc.

Mercadão das Festas Ltda – ME e outros apresentaram às fls. 25/28, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 21/24, alegando 

omissão e contradição na referida sentença, pugnando ao final pelo 

acolhimento dos presentes embargos e o aclaramento do decisum.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 347374 Nr: 17528-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DAS FESTAS LTDA - ME, 

DELANO ROOSEVELT DE OLIVEIRA FERREIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 103/108. Expeça-se mandado de avaliação dos 

imóves penhorados, descritos às fls. 104/108.

 Ressaltando que o exequente fornecerá os meios para cumprimento do 

mandado.

Vindo o laudo, sobre este se manifestem as partes, em 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826282 Nr: 32222-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER - CONSTRUÇÃO E DISIGN LTDA, 

ROSIMEIRE DA SILVA PEREIRA NACER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES, OAB/MT 9.708-A a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719905 Nr: 15378-07.2011.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132 

SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 CERTIFICO que, a r. decisão de fls. foi publicada no DJE 10301, porém 

nesta publicação não constou o nome do advogado USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO, assim, remeto para nova publicação do resumo da decisão, 

para INTIMAR A PARTE AUTORA: Vistos etc. Suspendo a presente Ação 

de Reintegração de Posse, diante da convolação da recuperação judicial 

em falência (código 700544), conforme ofício de fls. 85/92, não se 

tratando mais de recuperação judicial como pleiteia o requerente às fls. 

94/95, com fulcro nos artigos 6º e 99, V, da Lei 11.101/2005. Neste 

sentido a jurisprudência:......... Aguarde-se na Secretaria o processamento 

final da Falência junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Após, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação da 

presente decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719905 Nr: 15378-07.2011.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132 

SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ MARTINS, OAB/SP 

84.314 e JACKSON W R SANTOS, OAB/SP 22.132 a regularizarem sua 

representação processual, ante a ausência de procuração e/ou 

substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 968200 Nr: 8367-82.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LUIZ BRUSTOLIN, COOPERATIVA DE ECONOMIA 

CREDITO EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS DA BAIXADA CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE CAMARGO, CUIABA ASSESSORIA 

E INFORMATICA LTDA - ME, MARCO ANTONIO SCHIMIDT, PAULO 

ROBERTO SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/MT

 Vistos etc.

I – Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

realização de cálculo do débito atualizado, consoante fls. 125.

 II - Intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo, a parte 

exequente manifestou às fls. 140, concordando com o cálculo e as partes 

executadas mantiveram-se inertes.

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 134/137, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 III – Defiro o pedido de fls. 140; Fixo honorários de Cumprimento de 

Sentença em 10% (dez por cento) do valor executado, consoante artigo 

85, §1º do CPC.

IV – Assim, intimem-se os executados, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 45204 Nr: 505-61.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

VALDECIR FELTRIN, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, OIRAN FERREIRA 

GUTIERREZ, ROBERTO AKIO MIZUUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara lígia Pires de Almeida 

Barreto - OAB:Promotora Jus.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - OAB:, 

CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - OAB:11.571, ELLY CARVALHO 

JUNIOR - OAB:6132-B, LOURIVAL FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B, MILTON ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RONALDO LUIZ DE 

ARAUJO - OAB:2.909/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pelo Ministério Público 

Estadual em face de Valdecir Feltrin, objetivando o integral cumprimento da 

condenação de ressarcimento ao erário (fls. 1037/1044),

 Em cumprimento à decisão de fls. 1605/1607, foi expedida carta 

precatória para o Fórum da Comarca de Rosário Oeste-MT, solicitando as 

providências pertinentes à alienação judicial do imóvel rural penhorado 

nestes autos, registrado sob a matrícula n° 17.666, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

Em relação a carta precatória, que foi autuada sob sob nº 

1707-31.2017.811.0032, aportou aos autos o ofício nº 727/2018, oriundo 

daquele Juízo Deprecado da Vara Única da Comarca de Rosário 

Oeste/MT, informando que foi nomeado o leiloeiro Flares Aguiar da Silva, 

bem como foram designadas as hasta públicas para a alienação judicial do 

imóvel.

Consta no aludido ofício, que a Primeira Praça foi designada na data de 

22/11/2018 às 14:00 horas (por preço não inferior ao da avaliação) e a 

Segunda Praça foi designada na data de 30/11/2018, às 14:00 hora (pela 

melhor oferta, exceto preço vil, 50% do valor da avaliação), que serão 

realizadas através do site www.faleiloes.com.br e, demais informações, 

deverão ser solicitadas no telefone 065-3025-7500.

É o relato do necessário. Decido.

a)- Diante das praças designadas (22/11/2018 às 14:00 horas, Primeira 

Praça e 30/11/2018, às 14:00 horas, Segunda Praça), intimem-se o 

executado e demais interessados, nos termos do art. 889, incisos I e V, do 

Código de Processo Civil.

b)- Intime-se pessoalmente a cônjuge do executado, Marcia Miranda 

Siqueira, obedecendo à regra estabelecida no artigo 842 do CPC, no 

endereço rua das Esmeralda, n º 300, apto nº 802, bloca A, Condomínio 

Prive Verona, no Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital.

Dada à proximidade das datas de realização das praças designadas, 

cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 404884 Nr: 37024-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011

 Vistos etc.

 Defiro, em parte, o requerimento ministerial de fl. 2.068/2.069.

 Tendo em vista que o requerido, regularmente intimado, não efetuou o 

pagamento do montante devido, deve incidir a multa de 10%, conforme 

preceitua o art. 523, do CPC.

 Proceda-se a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, no valor de 

R$8.041.556,70 (oito milhões, quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e 

seis reais e setenta centavos) em desfavor do requerido Humberto Melo 

Bosaipo (CPF 094.169.601-44).

 Procedi, também, a pesquisa de veículos via Renajud.

 O processo permanecerá no gabinete até a efetivação das ordens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 410142 Nr: 1108-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CLÓVIS DE 

ALMEIDA JUNIOR - PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS, DORGIVAL 

VERAS DE CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., 

GERSON VALÉRIO POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:3.892/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, ANDERSON FLAVIO DE GODOI (PROCURADOR GERAL 

DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10353, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de dez (10) dias, manifestar 
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sobre a complementação da perícia e o levantamento dos honorários 

periciais (fls. 1.028/1.041), sob pena de concordância tácita.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 404884 Nr: 37024-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011

 Vistos etc.

 Junte-se o resultado da ordem de bloqueio de valores, via BacenJud e 

bloqueio de veículos, via Renajud.

Em aplicação do disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC, por analogia, 

intime-se o requerido para, no prazo de cinco (05) dias, comprovar, por 

meio de documentos hábeis, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis, sob pena de serem convertidas em penhora e transferidas 

para conta judicial vinculada a este feito.

Se houver manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1144205 Nr: 29279-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Vieira Tolentino Bomfim, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:MT-12372, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de Justiça e 

julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 453/02, 

que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida 

Simone Vieira Tolentino Bomfim no serviço público e ainda; declarar nulo 

todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, 

progressões, incorporações, inclusive o Ato nº. 606/03, que a enquadrou 

no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”. Ainda, considerando o 

caráter autônomo em relação à ação principal, com fundamento ao art. 

330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial da 

reconvenção apresentada e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

Código. (...). 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.Encaminhem-se cópia 

da inicial e dos documentos que a instruem à Central de Inquéritos do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para apurar a prática, em 

tese, de falsificação de documento em relação a declaração de tempo de 

serviço que a requerida Simone Vieira Tolentino Bomfim teria prestado na 

Prefeitura de Santa Terezinha/MT.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 792955 Nr: 47040-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 

3437, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493

 Diante do exposto, suspendo este cumprimento de sentença, bem como o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que o 

representante do Ministério Público promova a habilitação do crédito no 

juízo onde se processa a recuperação judicial.Traslade-se copia desta 

decisão para os autos código 1321566.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822751 Nr: 28901-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR HUGO PEREIRA, ANA PAULA LOPES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO 

A - OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, JOSE PETAN 

TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Em seguida, foi inquirida a testemunha de Defesa Alessandra Xavier da 

Costa.Na sequência, foi verificada a ausência da testemunha Luciana 

Salen, arrolada pela Defesa, com a palavra, o Douto Patrono desistiu de 

sua oitiva.Em seguida, o MM. Juiz assim decidiu:“Diante da manifestação 

do Digno Patrono de Defesa, homologo a desistência da oitiva da 

testemunha de defesa (Luciana Salen), para que surta seus efeitos 

legais.Ressalto que a testemunha Luciana Salen também foi arrolada pela 

Defesa da ré Ana Paula Lopes ramos, entretanto, tanto o Ilustre Defensor 

quanto a aludida testemunha estão ausentes, restando preclusa a 

oportunidade para colher tal oitiva, vez que era dever da Defesa 

apresentá-la para ser inquirida neste ato, o que não aconteceu. A Defesa, 

tampouco, apresentou tempestivamente ter procedido a notificação da 

testemunha, se quer motivo que justificasse a ausência, ocorrendo a 

desistência tácita da inquirição da mencionada testemunha (art. 455, §3º, 

do CPC). Por essas razões, deixo de redesignar audiência para inquirição 

da testemunha Luciana Salen. Não havendo prova alguma a produzir, 

declaro encerrada a instrução processual do presente feito.Tendo em 

vista a manifestação das partes de que pretendem substituir o debate oral 

por razões finais escritas, defiro o pedido para que as partes apresentem 

seus memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias, dando-se, 

inicialmente, vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à 

Procuradoria do Estado.Retornando os autos, com ou sem manifestação 

dos autores, deverão ser intimados os réus, para apresentação dos 

memoriais, com prazo comum de 15 (quinze) dias.Por derradeiro, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública, nos termos do art. 183, §1º do CPC, 

para apresentar memoriais escritos em favor do réu Luiz Augusto Pereira 

dos Santos.Escoado o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos. Por fim, considerando o 

requerido pelo Estado de Mato Grosso, após a audiência, permaneçam os 

autos conclusos, para análise do pedido.Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 161857 Nr: 12769-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS 

MARINO SOARES SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, 

VALTER CAMELO XAVIER, TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA, 

SÉRGIO AUGUSTO ESCAME, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

VANDERLEY CARVALHO DA SILVA, MARCOS ELY MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO 

ARAUJO - OAB:22012, ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.752, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:14526/MT, 

CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16.020/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 

1, LAURA FRANCO LIRA LIMA - OAB:19508, LUCIANA BORGES 

MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:MT/ 13293, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 Em seguida o MM. Juiz, assim decidiu:

“Vistos etc.

 Não havendo prova alguma a produzir, declaro encerrada a instrução 

processual do presente feito.

Tendo em vista a manifestação das partes de que pretendem substituir o 

debate oral por razões finais escritas, defiro o pedido para que as partes 

apresentem suas razões escritas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando-se, inicialmente, vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, 

à Procuradoria do Estado.

Retornando os autos, com ou sem manifestação dos autores, deverão ser 

intimados os réus, para apresentação dos memoriais, com prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, nos termos do 

art. 183, §1º do CPC, para apresentar memoriais escritos em favor do réu 

Sérgio Augusto Escame.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

 Por derradeiro, considerando o requerido pelo Estado de Mato Grosso, 

após a audiência, permaneçam os autos conclusos, para análise do 

pedido.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013901-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. D. A. C. (EXEQUENTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE AGUIAR CRUZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE AGUIAR CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR DIÁRIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1013901-82.2018.8.11.0041 Valor da causa: $16,736.09 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: JULIO CESAR DE AGUIAR CRUZ JUNIOR Endereço: RUA G, 33, 

APTO 33 BL 04 - RESIDENCIA ÁGUA MARINHA, TERRA NOVA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-407 Nome: JULIA HELENA DE AGUIAR CRUZ Endereço: 

RUA G, 33, APTO 33 BL 04 - RESIDENCIAL ÁGUA MARINHA, TERRA 

NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-407 POLO PASSIVO: Nome: JULIO 

CESAR DE AGUIAR CRUZ Endereço: RUA JOÃO GABINO DE CARVALHO, 

465, TREZE DE MAIO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58025-690 Nos termos 

da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim 

de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

requerendo o que de direito, acerca dos Embargos à Execução proposto 

pelo Executado. CUIABÁ, 8 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001860-83.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RAPHAEL PAVAN SILVA, PAULA CRISTINA DOS SANTOS 

SILVA RÉU: WILLIAN FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Como medida de 

celeridade, designo sessão de mediação para o próximo dia 23 de outubro 

de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. 

Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024482-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. G. J. (ADVOGADO(A))

E. A. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. C. (ADVOGADO(A))

R. R. O. D. M. (RÉU)

K. S. S. G. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNILDA DA GUIA OLIVEIRA OAB - 704.648.631-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024482-93.2017.8.11.0041. 
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AUTOR(A): EDMILSON ANTONIO DA MATA RÉU: RYAN ROI OLIVEIRA DA 

MATA REPRESENTANTE: JUNILDA DA GUIA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Oferta de Alimentos, proposta por Edmilson Antônio da Mata, 

em face de Ryan Roi Oliveira da Mata (13 anos), representado por sua 

mãe, Junilda da Guia Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos. A 

ação fora recebida nos moldes do id.9430939, fixando os alimentos 

provisórios, no importe de 90% (noventa por cento) do salário mínimo 

vigente que, hoje equivalem a R$ 843,30 (oitocentos e quarenta e três 

reais e trinta centavos) e, designando audiência de conciliação. Em 

audiência de conciliação (id.10052657), realizada no dia 26.09.2017, não 

foi possível a composição entre as partes, visto que, divergem com 

relação ao valor dos alimentos. A requerida postulou pelo mínimo de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por mês. A parte requerida fora devidamente 

citada (id.9802793), apresentando contestação e reconvenção do 

id.10344049, postulado pela revisão do valor fixado à titulo de alimentos 

para o valor de R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais). Não 

assiste razão a pretensão da parte requerida, em apresentar 

reconvenção, para modificação da obrigação provisória, eis que, ainda 

passível de discussão quando da instrução processual. Assim, REJEITO a 

reconvenção apresentada. Houve impugnação no id.10880329. O digno 

Ministério Público manifestou-se no id.11617705. Em decisão do 

id.11777928, fora regulamentada, provisoriamente, a convivência do autor 

com seu filho, bem como, determinada a realização de estudo das partes 

que, se encontra no id.12845074. No estudo, o adolescente verbalizou o 

desejo de morar com o pai e conviver com a mãe aos finais de semana. 

As partes são legitimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação 

vem se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Como medida de celeridade, designo sessão de mediação para o próximo 

dia 16 de outubro de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036069-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (RÉU)

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036069-15.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS RÉU: THOMAZ HUDSON 

DA SILVA KOBI Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão 

de mediação para o próximo dia 30 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036069-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (RÉU)

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036069-15.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS RÉU: THOMAZ HUDSON 

DA SILVA KOBI Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão 

de mediação para o próximo dia 30 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033121-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. T. (REQUERENTE)

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

E. M. D. F. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. T. (REQUERIDO)

I. S. D. O. (ADVOGADO(A))

C. S. M. (REQUERIDO)

R. K. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Parecer anexado em PDF

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033121-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. T. (REQUERENTE)

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

E. M. D. F. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. T. (REQUERIDO)

I. S. D. O. (ADVOGADO(A))

C. S. M. (REQUERIDO)

R. K. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033121-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CESAR TAUJI TAKANO REQUERIDO: RODRIGO HIROSHI 

TAKANO, RAFAEL KATSUO TAKANO, CRISTINA SAYURI MATSUBARA 

Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão de mediação para 

o próximo dia 24 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033121-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. T. (REQUERENTE)

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

E. M. D. F. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. T. (REQUERIDO)

I. S. D. O. (ADVOGADO(A))

C. S. M. (REQUERIDO)

R. K. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033121-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CESAR TAUJI TAKANO REQUERIDO: RODRIGO HIROSHI 

TAKANO, RAFAEL KATSUO TAKANO, CRISTINA SAYURI MATSUBARA 

Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão de mediação para 

o próximo dia 24 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033121-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. T. (REQUERENTE)

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

E. M. D. F. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. T. (REQUERIDO)

I. S. D. O. (ADVOGADO(A))

C. S. M. (REQUERIDO)
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R. K. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033121-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CESAR TAUJI TAKANO REQUERIDO: RODRIGO HIROSHI 

TAKANO, RAFAEL KATSUO TAKANO, CRISTINA SAYURI MATSUBARA 

Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão de mediação para 

o próximo dia 24 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 894-27.1987.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO, ILDA RIBEIRO E SILVA, 

ACIR BOSCO VITORIO, ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITORIO, ANA ANTONIO CURVO 

VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), Dr. Vinicíus Falcão de 

Arruda, a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1021294 Nr: 32586-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDS, RBPM, RBPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:19151

 Autos 1021294

Vistos etc.

Por não cumprir nenhum requisito disposto no artigo 917 do CPC, recebo 

os presentes embargos, opostos às fls. 57/58, como impugnação a 

execução.

Manifeste-se os exequentes, por intermédio da ilustre Defensoria Pública, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, colha-se o pronunciado do digno Parquet.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001860-83.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RAPHAEL PAVAN SILVA, PAULA CRISTINA DOS SANTOS 

SILVA RÉU: WILLIAN FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Como medida de 

celeridade, designo sessão de mediação para o próximo dia 23 de outubro 

de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. 

Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033182-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZANETE SOARES CORREA OAB - 063.688.261-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY THIAGO BELMONTE DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033182-58.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: NISLLAYNE RAISSA SOARES SOUZA REPRESENTANTE: 

NILZANETE SOARES CORREA EXECUTADO: WESLEY THIAGO BELMONTE 

DE SOUZA Vistos etc. Tendo em vista que, as partes formularam acordo 

acerca do débito exequendo, os motivos da constrição pessoal 

anteriormente decretada deixam de existir, nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual REVOGO a prisão de WESLEY 

THIAGO BELMONTE DE SOUZA, servindo cópia da presente decisão como 

Alvará de Soltura. Coloque-se o custodiado em liberdade, se por outro 

motivo, não estiver preso. Outrossim, diante do exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o requerimento do id.15798313 e, concedo a 

SUSPENSÃO da presente ação executiva, pelo prazo de 03 (três) meses. 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente, por meio da 

nobre Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção. REMETA-SE ao arquivo provisório, 

com baixa no relatório mensal. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001769-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BRITO DUARTE (RÉU)

MATEUS XAVIER LIMA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001769-27.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): FRANCISCO PEREIRA FILHO RÉU: DANIELA BRITO DUARTE 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação 

de Convivência proposta por Francisco Pereira Filho, em face de Nina 

Duarte Pereira (7 anos), representada por Daniela Brito Duarte, todos 

devidamente qualificados nos autos. A ação fora recebida nos moldes do 

id.4841017, fixando a guarda compartilhada da infante, regulamentando a 

convivência desta com o genitor e, fixando os alimentos provisórios no 

importe de 46,96% (quarenta e seis virgula noventa e seis por cento) do 

salário mínimo vigente que, hoje equivalem a R$ 440,00 (quatrocentos e 
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quarenta reais), acrescido do pagamento da mensalidade escolar e plano 

de saúde que, correspondeM aproximadamente 1.61 (um ponto sessenta 

e um salários mínimos. Em audiência de conciliação (id.5866925), realizada 

no dia 04.04.2017, não foi possível a composição entre as partes, visto 

que, divergem com relação ao valor dos alimentos. Na oportunidade, a 

requerida postulou pelo mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais o 

pagamento integral da escola, plano de saúde e transporte. A requerida 

fora devidamente citada, apresentando contestação do id.6112377. O 

digno Ministério Público manifestou-se no id.9568948. Em decisão do 

id.9668243 fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa 

(id.10292915). No id.11642423 encontra-se o estudo psicossocial. Não 

houve apresentação de impugnação. As partes são legitimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 25 de outubro de 2018, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo requerente; 2. aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004550-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

MICHELLI EGUES DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. S. F. (RÉU)

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO BILIO OAB - 927.469.931-04 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004550-85.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA RÉU: MARIA VITÓRIA 

SAMPAIO FERREIRA REPRESENTANTE: LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA 

SAMPAIO BILIO Vistos etc. Como medida de celeridade, designo sessão 

de mediação para o próximo dia 23 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021060-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES (AUTOR(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FRANCISCO FERREIRA (RÉU)

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

MARIA VILMA REGATIERI FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021060-13.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): SANDRA GOMES RÉU: ADAO FRANCISCO FERREIRA, MARIA 

VILMA REGATIERI FERREIRA Vistos etc. Como medida de celeridade, 

designo sessão de mediação para o próximo dia 24 de outubro de 2018, 

às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por 

meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008985-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASLA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA (RÉU)

NADIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREI LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008985-05.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANDERSON DE ARRUDA E SILVA RÉU: ANDREI LUCAS DE 

OLIVEIRA E SILVA, NASLA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA, NADIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA Vistos etc. Como medida de celeridade, 

designo sessão de mediação para o próximo dia 22 de outubro de 2018, 

às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por 

meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006263-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006263-95.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: LINDALVA 

RODRIGUES PEREIRA Vistos etc. Como medida de celeridade, designo 

sessão de mediação para o próximo dia 25 de outubro de 2018, às 08:30 

horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por meio dos 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009904-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. C. D. A. (ADVOGADO(A))

L. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. C. (RÉU)

E. D. S. S. (ADVOGADO(A))

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 requerida, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da cota ministerial. 

Cuiabá, 8 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1012443-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO (ADVOGADO(A))

DEOLINDO BENEDITO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031872-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

IVALCIR FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

IVANILDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

ZIULENE FRANCISCA BATISTA DALTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031872-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IVALCIR FRANCISCO 

BATISTA, IVANILDO FRANCISCO BATISTA, ZIULENE FRANCISCA 

BATISTA DALTRO, TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA Vistos, Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de alvará para 

levantamento de valores oriundos de saldo de FGTS e PIS. Em análise a 

inicial e os documentos acostados, verifico que a certidão de óbito informa 

que a falecida deixou apenas uma filha maior, porém mais dois 

interessados requerem o Alvará Judicial, e não constam documentos 

pessoais provando a legitimidade dos mesmos. Sobre isso, digam os 

autores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1169912 Nr: 40136-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSM, NDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos a 

certidão de nascimento ou casamento da interditanda para que seja 

expedido o mandado de inscrição de interdição, no prazo legal, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1048951 Nr: 45891-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFSSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que embora o requerido tenha sido regularmente intimado por 

edital, não manifestou até a presente data. Sendo assim, impulsiono os 

autos para intimar a requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 341433 Nr: 11737-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, CADMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DOUGLAS SANTOS 

LUCAS - OAB:15237/MT, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para intimar a 

requente a fim de requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 427085 Nr: 9566-18.2010.811.0041

 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: FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA, CINTHIA 

SENEDESE REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, MARCOS 

MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA VILELA 

AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando que já decorreu o prazo pretendido em 

cartório, impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a dar 

prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027391-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. S. E. S. (AUTOR(A))

NELSON DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOURDES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1027391-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NELSON DA SILVA, RAISSA 

GABRIELLY SOUZA E SILVA RÉU: MARIA LOURDES DE SOUZA Vistos. 

Cuida-se de recurso de embargos declaratórios em que o requerente 

alega que na decisão proferida em 03.09.2018, houve omissão na análise 

dos pedidos referente a Tutela de Urgência. É o necessário para análise e 

decisão. Estando sedimentado o entendimento no sentido de que cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão Judicial, nos termos do 

artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, passo ao conhecimento 

dos Embargos, eis que são tempestivos, conforme certificado (Id. 

15316319). O requerente alega que na decisão não foi analisado o pedido 

de Tutela de Urgência referente ao item II.3. Analisando os autos, verifico 

que realmente, na decisão constante de Id. 15316319, houve a omissão 

apontada por meio dos embargos de declaração (Id. 15216702), já que 

não analisado o pedido de Tutela de Urgência. Em que pesem os 

argumentos do embargante, percebo da análise dos autos que, o acordo 

extrajudicial proferido entre as partes, a infante ficaria com a genitora, e o 

genitor, ora requerente, pagaria pensão alimentícia, entretanto, a inicial não 

veio instruída com nenhuma prova de que houve modificação desse 

acordo, e tampouco de que a menor está sob os cuidados do requerente. 

Sem nenhuma prova, não é razoável o juiz ter uma simples alegação como 

verdade, sem prévio contraditório. Isso posto, conheço dos embargos, 

visto que tempestivos; porém, respeitosamente, no mérito, nego 

provimento. Aguarde-se realização da audiência de conciliação 

designada. Intime-se. Cumpra-se.
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4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1016054 Nr: 30165-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNN, EDNN, WDONV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.647/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, percebe-se que o advogado que representa os 

Exequentes, fls. 95, se manteve inerte, fls. 102. Dessa feita, intime-se, 

pessoalmente, a genitora dos Exequentes, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem o demonstrativo do débito atualizado, com a devida 

dedução da penhora feita em folha de pagamento do Executado, 

consoante já determinado às fls. 100/101, sob pena de extinção do feito.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 774906 Nr: 28138-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDA, LFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CÁSSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias, 

inclusive, em relação as restrições/bloqueio no nome do Executado. Sem 

custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 800321 Nr: 6741-96.2013.811.0041

 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: GMF, APMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, promovida por G. M. F., 

representado por sua genitora em desfavor Heverton Ferraz de Oliveira, 

sob os argumentos apostos na inicial.

Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da ação.

Após os procedimentos legais ocorridos no curso do processo, a parte 

Requerente, informa não possuir mais interesse no prosseguimento do 

feito, fls. 108

 Relatei. Fundamento e decido.

Primeiramente, importante consignar que, deixo de apreciar o mérito desta 

demanda, em razão do pedido expresso da parte Requerente quanto à 

desistência desta ação, fls. 108.

Pelas informações contidas nos autos, não se tem noticia se o Requerido 

foi citado/intimado, uma vez que a carta precatória não foi devolvida.

Desse modo, considerando que a ação perde sua finalidade, outra medida 

não se impõe senão a homologação da desistência da ação, conforme 

preceitua o artigo 485, VIII, do CPC, senão vejamos:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Pelo exposto, homologo a desistência e o faço com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, e de consequência JULGO EXTINTO 

o presente feito.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1106549 Nr: 13199-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHLGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFMLDS, EGMLDS, VCPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Embargos a Execução, ajuizada por Fabricio Hector 

Leão Garcia dos Santos, em face de G. F. M. L. dos S. e E. G. M. L. dos S., 

representados por sua genitora Valquiria Cristina Pereira Meira, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (fls. 04/05).

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 06/12.

O Embargante juntou aos autos comprovantes de pagamentos do débito 

alimentar, fls. 41/49 e postulou pela extinção do feito, fls. 40.

A genitora dos Embargados às fls. 55 informou seu interesse na extinção 

do processo, uma vez que houve o pagamento integral do débito alimentar 

no processo em apenso (código 1090730).

Relatei. Fundamento e decido.

Diante da manifestação das partes, fls. 40 e 55 e, considerando a 

extinção dos autos em apenso nesta mesma data, código 1090730, esta 

ação perdeu sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a 

teor do que preceitua o art. 485, VI, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”;

Pelo exposto, julgo extinto o presente feito nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem custas

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1090730 Nr: 6438-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMLDS, EGMLDS, VCPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHLGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por G. F. M. L. 

Dos S. e E. G. M. L. dos S., representados por sua genitora, em desfavor 

de Fabricio Hector Leão Garcia dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos, referente às prestações alimentícias em atraso, 

sob pena de penhora.

O pedido veio instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação.

O Executado requereu a extinção do feito, ante o pagamento do débito 

alimentar, fls. 27.

Intimada, a genitora dos Exequentes, informa o cumprimento integral do 

acordo pelo Executado, postulando pela extinção do feito, fls. 45.

 Relatei. Fundamento e decido.
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Considerando o adimplemento do débito alimentar conforme noticiado pela 

parte Executada e ratificado pela genitora dos Exequentes, impõe-se a 

extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, providenciem-se as baixas necessárias e, após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 867963 Nr: 7922-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, MARGARET OLIVIA AFFI 

PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIM MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 1.895

 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 parte requerida para manifestar conforme fls. 3289, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 909999 Nr: 36858-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - OAB:6.274

 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. 66 no 

prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1151436 Nr: 32330-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1042053 Nr: 42565-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 (...) ainda, quanto a: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

o curador se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva parcial, art. 

759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente 

vedada, sem autorização judicial, pelo curador e/ou terceiro, a alienação 

ou oneração de bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada parcialmente, 

sem autorização judicial; obrigando-se inclusive à prestação de contas de 

sua administração, quando solicitadas.Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada/curatelada) bem como pela ausência de notícia de patrimônio 

que possa ser considerável/significante a ser administrado, a ponto de 

exigir a referida providência. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º, inciso III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interditada 

relativamente incapaz, do Curador e os limites da curatela, neste caso em 

razão da necessidade de intervenção do Curador para a validade dos 

atos da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 

curatelada, em especial, por analogia, art. 1.782 do Código Civil.Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1014152 Nr: 29376-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- CURADOR - OAB:8862/MT

 Vistos, etc...

Em nítida análise aos pedidos de fls. 103, verifica-se que já existe uma 

restrição veicular realizada pelo sistema Renajud às fls. 60, entretanto, em 

razão do aludido bem não ter sido encontrado a avaliação não pode ser 

efetivada.

 Por esse motivo e pelo débito apontado às fls. 99v, defiro o pedido de fls. 

103, a fim de que seja mantida a restrição do veículo de fls. 60.

 Diante do ocorrido, e, em atenção aos demais pedidos de fls. 103, defiro e 

determino seja realizada novamente pesquisa junto ao Bacenjud nas 

contas bancárias de titularidade do Executado de valores quanto bastem 

para a satisfação do débito alimentar.

 Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

Após, intime-se o Executado para oferecimento de defesa/impugnação. 

Em não ocorrendo certifique-se nos autos.

 Sendo ela negativa, determino a realização das demais pesquisas 

requeridas, a fim de localizar bens de propriedade do Executado.

Em seguida, vista a parte Exequente para postular o que entender de 

direito e, em seguida conclusos.
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 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 944213 Nr: 56991-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEODQ, JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA APARECIDA DE 

ARRUDA - OAB:20938/O, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18.220/MT, PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:14.240

 (...) fls. 103, e, primeiramente, determino seja realizada a tentativa de 

penhora junto ao BacenJud, nas contas bancárias de titularidade do 

Executado, de valores quanto bastem para a satisfação do débito 

alimentar.Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as 

providências referentes à vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Na sequência, intime-se o Executado para 

oferecimento de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos 

autos.Caso reste negativa, por não vislumbrar óbice legal, e com o 

objetivo, principalmente, de utilizar mais um meio de coerção para tentar 

aliviar o sofrimento da parte Exequente, que necessita dos alimentos, 

defiro o pedido e determino que se expeça o necessário (certidão para 

protesto e ofício para inscrição no SPC/SERASA), a fim de atender a 

pretensão da parte Exequente, fazendo constar apenas os dados 

estritamente necessários do Executado e que se trata de dívida referente 

à execução, sem explicitar que é referente a alimentos.Antes, porém, 

deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos autos todos os 

dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais como endereço e 

CPF do executado (inclusive intimando-se a parte Exequente para 

complementar, se for o caso), em observância ao que fora acima 

determinado. Não havendo o pagamento do débito, acolho os demais 

pedidos quanto a realização de pesquisas, a fim de localizar bens de 

propriedade do Executado, fls. 103.Salienta-se que, para o efetivo 

cumprimento do determinado, a parte Exequente indica os dados do 

Executado que constam na carta precatória de fls. 34/35v.Após a 

execução de todas as medidas acima postuladas pela parte Exequente, e, 

ainda sendo todas elas negativas, determino a suspensão deste 

cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, em conformidade ao 

disposto no artigo 921, inciso III e § 1º do CPC.Decorrido o prazo de 

suspensão, não havendo manifestação da parte interessada, certifique-se 

e conclusos para os fins do disposto no artigo 921, § 2º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033185-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033185-76.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição com pedido de tutela antecipada movida por Ana Carolina 

Tenuta de Fonseca em face de Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha 

da Interditanda, a qual é idosa e vem apresentando quadro de 

comprometimento cognitivo progressivo (CID G35/F02.8), não sendo mais 

capaz de tomar decisões ou administrar suas finanças, responder por 

seus atos de responsabilidade, necessitando assim que seja nomeado um 

curador. Esclarece que o principal sintoma da doença que acomete a 

Requerida é a esclerose múltipla seguida de demência, confusão mental, 

atingindo-se um verdadeiro desligamento da realidade que ao final é 

seguido, ainda, de comprometimento das funções motoras, não sendo 

possível precisar a estimativa de vida, acarretando a dependência total de 

terceiros para as atividades e necessidades básicas, sendo a Requerida 

atualmente assistida 24 horas/dia por pessoa especializada. Informa que 

além da incapacidade mental, a Requerida também possui incapacidade 

física, uma vez que se locomove apenas em cadeiras de rodas. Dessa 

forma, pede a concessão da tutela provisória de urgência para que seja 

declarada a interdição da Requerida, considerando a gravidade do seu 

estado de saúde, nomeando como curadora Provisória a Requerente. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese os fatos e 

documentações juntadas, não é possível, neste momento, em sede de 

tutela provisória de urgência, decretar a interdição da Requerida, uma vez 

que ainda se faz necessário outras diligências para se decidir o processo 

com maior segurança, razão pela qual indefiro. Outrossim, considerando 

os fatos alegados, apoiados na prova documental juntada com a inicial, em 

especial, laudo médico acostado sob o Id n. 15706025; Considerando, 

mormente a necessidade de amparar a Interditanda material e socialmente, 

estando este juiz convencido da probabilidade lógica do direito da 

Interditanda, uma vez confrontada as alegações e as provas disponíveis 

nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 

749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, a Sra. 

Ana Carolina Tenuta de Fonseca como Curadora Provisória de sua mãe 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca, para os fins de representa-la ou 

assisti-la em todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora 

Provisória nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a 

receber, inclusive para que possa representa-la junto a quaisquer Órgãos 

e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda é pessoa idosa e se 

locomove através de cadeira de rodas, necessitando o auxílio de terceiros 

24 horas por dia, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela 

realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que 

deverá descrever minuciosamente acerca da vida da Interditanda, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade da 

Interditanda para praticar atos da vida civil, bem como da Requerente em 

ser sua Curadora. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Diante dos termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador 

Especial o d. Defensor Público Emídio de Almeida Rios a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito. No mais, considerando os termos 

do ofício numero 078/2018 datado de 29/05/2018, subscrito pelo Dr. 

Alexandre Sousa Lima Falconi, gerente da psiquiatria forense – Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal, informando sobre a suspensão de 

realização e o agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo 

indeterminado, deixo de nomear, neste ato, o perito responsável para 

realização da perícia, determinando que se aguarde pelo prazo de 90 

(noventa) dias, uma solução para o caso. Decorrido este prazo 

certifique-se e conclusos para deliberação ou decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033859-54.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILDA BEZERRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033859-54.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência Vistos, etc... Defiro 

os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição com pedido de tutela 

provisória de urgência movida por Nilda Bezerra Ramos em face de 

Josafat de Oliveira Ramos, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é esposa do Requerido, o qual é idoso e 

devido sua condição de saúde não pode mais gerir seus atos da vida civil, 

pois é portador de Alzheimer desde o ano de 2013. Esclarece que a 

Requerente já vinha prestando os serviços necessários de gerenciamento 

dos interesses do Requerido mediante procuração em cartório, bem como 

repassando procuração aos filhos para diversos afazeres do cotidiano. 

Dessa forma, pede a concessão da tutela de urgência para que seja a 

Requerente nomeada curadora provisória do Requerido. Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação. Relatei. 

Fundamento e Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na 

prova documental juntada com a inicial, em especial, atestado médico 

acostado sob o Id n. 15749604; Considerando, mormente a necessidade 

de amparar o Interditando material e socialmente, estando este juiz 

convencido da probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez 

confrontada as alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora 

início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para 

o fim de nomear, desde logo, a Sra. Nilda Bezerra Ramos como Curadora 

Provisória de seu esposo Josafat de Oliveira Ramos, para os fins de 

representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-lo junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Considerando que o Interditando é idoso, com 

dificuldades para deambular, substituo o ato de entrevista por este juiz, 

pela realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que 

deverá descrever minuciosamente acerca da vida do Interditando, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade do 

Interditando para praticar atos da vida civil, bem como da Requerente em 

ser sua Curadora. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Cite-se o Interditando sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o 

Interditando, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador 

Especial o d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios, a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito. Outrossim, considerando os termos 

do ofício numero 078/2018 datado de 29/05/2018, subscrito pelo Dr. 

Alexandre Sousa Lima Falconi, gerente da psiquiatria forense – Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal, informando sobre a suspensão de 

realização e o agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo 

indeterminado, deixo de nomear, neste ato, o perito responsável para 

realização da perícia, determinando que se aguarde pelo prazo de 90 

(noventa) dias, uma solução para o caso. Decorrido este prazo 

certifique-se e conclusos para deliberação ou decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004014-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOCELIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALGEMIRO GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004014-74.2018.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de União Estável “Post Mortem”. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Declaratória de União Estável “Post Mortem” ajuizada por Jocélia 

dos Santos Silva em face de Maria Gilka Gomes de Oliveira, ambas 

qualificadas nos autos, sob os argumentos, em síntese de que conviveu 

maritalmente com o de cujus Algemiro Gomes por 15 (quinze) anos, com 

objetivo de constituir família, convivência esta que perdurou até o óbito 

deste ocorrido em 19/08/2017. Esclarece que busca na tutela jurisdicional, 

o amparo, para ver declarada por sentença, sua situação conjugal com 

seu falecido companheiro, para assim, fazer jus a todos os direitos civis. 

Pede, ao final, a procedência da ação. Instruiu o pedido com documentos, 

os quais foram complementados, Id n. 12376369 e 12500411. Intimada, a 

Requerente apresentou nos autos certidão de óbito dos genitores do 

falecido, Id n. 12521814, pág. 2/3, e 13130954, bem como apresentou sua 

certidão de nascimento, Id n. 12521814, pág. 1. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, Id n. 14881736, o d. patrono da Requerente 

apresentou procuração outorgada pela Requerida, passando, assim, a 

patrocinar ambas as partes. A Requerente ratificou os termos da inicial e a 

Requerida manifestou de livre e espontânea vontade reconhecer o pedido 

concordando com os fatos descritos na inicial, em que o de cujus Algemiro 

Gomes conviveu com a Requerente pelo período de 15 (quinze) anos. Na 

mesma oportunidade o d. patrono das partes pugnou pela desistência do 

prazo recursal. É o relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, diante da documentação juntada, resulta inquestionável que houve 

a convivência marital entre a Requerente e o “de cujus”, tanto é que a irmã 

do falecido, ora Requerida, reconheceu o pedido inicial, Id n. 14881736. 

Desta feita, diante do contexto probatório produzido, não há como chegar 

a outra conclusão que não seja o reconhecimento da união estável havida 

entre a Requerente e o falecido Algemiro Gomes, por cerca de 15 (quinze) 

anos, encerrando-se a convivência em 19/08/2017, (data em que veio a 

óbito o de cujus). Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES 

DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA 

DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo reconhecimento de 

união estável post mortem, os herdeiros são partes legítimas para 

figurarem no polo passivo da ação. (...) A união estável é relação fática, 

de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a comprovação, 

em juízo, dos requisitos necessários para a sua caracterização. 

Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência de convivência 

pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo de constituir 

família, é de ser reconhecida à união estável. RECURSO IMPROVIDO.” 

(RAC n. 70017723313, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: Claudir Fidelis 

Faccenda, Julgado em 18/01/2007). E mais: “... As provas carreadas nos 

autos são deveras contundentes e provam per si, a união estável entre a 

apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no DJE 

10/11/2006) Aliás, a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em seu 

artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
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ela se dirige e às exigências do bem comum”. Outrossim, a Constituição 

Federal de 1988 buscou retratar a sociedade por uma ótica de 

modernidade, dando uma nova dimensão ao conceito de família ao 

introduzir um termo generalizante - entidade familiar - a englobar, além da 

relação decorrente do casamento também a união estável, emprestando 

juridicidade ao relacionamento até então marginalizado pela lei, o que, 

aliás, foi ratificado com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Ressalto, ainda, por oportuno que em casos tais a sentença tem natureza 

puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a busca dos 

direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o falecido. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, o pedido de Requerente, e o faço para reconhecer e 

declarar que efetivamente houve uma união estável entre a Requerente 

Jocélia dos Santos Silva e o de cujus Algemiro Gomes, por cerca de 15 

(quinze) anos, encerrando-se a convivência com o óbito desse ocorrido 

em 19/08/2017, Id n. 11853093, para todos os fins de direito. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se, expeça o necessário e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005000-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

EVANILDES GOMES BEZERRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 16h 00m. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026767-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

JUDITH GUIMARAES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYRIO CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER AS DILIGÊNCIAS DOS 

MANDADOS EXPEDIDOS NESTA SECRETARIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 831572 Nr: 37234-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDSR, SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 831572.

 Determino o cadastramento do executado no Sistema Nacional BNMP ( 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisão) junto ao CNJ.

 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.: 863244 Nr: 4217-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Paulo de Souza - 

OAB:OAB/MT 12443

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Código n.º 863244.

Defiro o requerimento da parte autora de fls. 144, determinando o 

levantamento da importância depositada, na forma pleiteada, devidamente 

corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos 

presentes autos.

Determino novo bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, 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. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de outubro 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072218 Nr: 56305-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHFCDS, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA 

TAQUES - OAB:20.941/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, thiago alencar silva abrao de oliveira - OAB:OAB/MT 

21689

 Vistos, etc.

 Código nº 1072218.

 Defiro o pedido da parte autora, determino a expedição de novo mandado 

de prisão ao executado no endereço indicado pela exequente às fls. 73.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1069358 Nr: 55162-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDA, JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, JOAO PAULO DO PRADO - OAB:9683/MT, PAULA 

MARIA BOAVENTURA DA SILVA - OAB:10434

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) PAULA MARIA 

BOAVENTURA DA SILVA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 367459 Nr: 5309-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAA, SDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 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:

 Vistos, etc.

Código: 367459.

Determino o cadastramento do executado no Sistema Nacional BNMP ( 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisão) junto ao CNJ.

Após, determino a intimação pessoal da parte autora para manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

100

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.: 769933 Nr: 22931-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCQ, PIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

UNIJURIS - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarisse Ruhoff Damer - 

OAB:OAB/SP 211.737, Jurandir José Damer - OAB:OAB/SP 215.636, 

Luciana Mieko Prudenciano - OAB:OAB/SP 321.112

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

 Código nº 769933.

 Determino o cadastramento do executado no Sistema Nacional BNMP ( 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisão) junto ao CNJ.

 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.: 1163433 Nr: 37302-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGMF, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

CÓD. 1163433.

 Determino que se expeça oficio a empresa MULTIPADRÃO MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA, na Avenida Tancredo Neves, 619, Barrio: Córrego do 

Barbado, Cuiabá/MT para substitua a conta da genitora, para pagamento 

dos alimentos, na remuneração do requerido IAM HEMERSON FERREIRA 

ALBERNAZ, por ocasião do pagamento de seu salário, depositando-se os 

valores na conta corrente nº 92748-1, agência nº 1216-5, no Banco do 

Brasil, em nome da genitora ALINE MOSQUETE MARTINS (CPF nº 

018.776.621-51).

Após, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 700981 Nr: 35604-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSG, MARG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Exoneração de Alimentos.

CÓD. 700981.

ÉGNER DA SILVA GRECCO, MARCOS PEDRO RODRIGUES GRECCO e 

ALINE MARIA RODRIGUES GRECCO, ambos qualificados nos autos, 

requereram perante este juízo a homologação do acordo realizado entre 

si, visando à exoneração dos alimentos.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 200 do CPC, HOMOLOGO o 

acordo (Art. 487, III do CPC), para que surtam seus jurídicos efeitos, 

celebrado entre as partes, às fls. 54/59, para EXONERAR o senhor ÉGNER 

DA SILVA GRECCO do pagamento de alimentos em favor Dos filhos 

MARCOS PEDRO RODRIGUES GRECCO e ALINE MARIA RODRIGUES 

GRECCO, conforme termo de acordo.

Deixo de condenar em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita.

Determino a expedição de oficio ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal da Empresa CENTRAIS ELÉTRICA DO NORTE – ELETRONORTE, no 

endereço às fls. 59, determinando a exoneração dos descontos a titulo de 

alimentos do salário do requerente ÉGNER DA SILVA GRECCO, a partir 

desta data, em relação aos autos nº 35604-67.2010.811.0041 – Código nº 

700981 da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se.
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 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.: 352232 Nr: 22480-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSF, EABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 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:

 Vistos, etc.

Código: 352232.

Certifique-se senhor gestor quanto à liberação do executado, uma vez 

que o tempo da prisão é de 30 (trinta) dias.

Após, determino a intimação pessoal do representante da parte autora 

para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723920 Nr: 19535-23.2011.811.0041

 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: EGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDC, DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTIANA GUARIM DA 

SILVA - OAB:6347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO, para 

devolução dos autos nº 19535-23.2011.811.0041, Protocolo 723920, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125737 Nr: 21230-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:OAB/MT 15959, Josiane Faustino Azevedo Saber - 

OAB:OAB/MT 24438

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do autor, para que informe o 

endereço completo do Sr. Claudio Cezar Alves de Mattos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1145336 Nr: 29773-28.2016.811.0041

 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: LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLDS, EHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Defensor Público: MM Juiz –

Diante da não localização do requerido, no endereço obtido junto ao 

Sistema INSOFESG, como se observa da Certidão Às folhas 24, 

reiteramos o pedido de citação por edital do requerido. Outro sim, 

considerando o que consta no relatório de estudo social às folhas 

14/15-V, principalmente quanto à manifestação da requerida, requeremos 

a concessão da guarda provisória da criança Mariah Edurda Lima da Silva 

em favor da autora.Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz –

Atendidos os interesses da menor incapaz, bem como preconizado pelos 

Art. 1583 e seguintes do Código Civil, e as formalidades legais pertinentes, 

opino pelo deferimento ao pleiteado nesta audiência.

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Considerando o teor do 

Relatório psicossocial junto Às folhas 14/15, verifico que a genitora 

informou quanto à com concordância do pleito inicial em se conceder a 

guarda da Menor Mariah Edurda Lima da Silva a favor da requerente, 

Senhora LUZETE LIMA DA SILVA, avó materna; e, ainda, por não haver 

indicio s de riscos para a infante entendo por bem deferir liminarmente a 

guarda na forma hora pleiteada.

Expeça-se o competente Termo de Guarda e respectivo Alvará.

Redesigno a presente audiência para o dia 29/11/2018, às 15h30min.

Sai intimada a requerente.

Intime-se a requerida/genitor para que compareça no referido ato.

Cite-se e intime-se o genitor por Edital.

Desde já nomeio a Dra. GISLAINE FIGUEIRA DESTO como curador especial 

para defender os interesses do requerido.

Intime-se a Defensora Pública para que tome conhecimento da presente 

decisão, bem como para que compareça no próximo ato e apresente 

defesa em nome do requerido.

 Ciente o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 891861 Nr: 24463-12.2014.811.0041

 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: VITURINA PEREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES 

OAB-11801 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.49/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1311479 Nr: 11259-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDO, MLLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 27/28 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902854 Nr: 31951-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHF, MHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, BJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18139

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o prazo 

de 10 (dez) dias para que a Defensoria Pública se 

manifeste.Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.Ciente o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 756579 Nr: 8694-32.2012.811.0041

 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: IVNA MONTEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 212/219 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076010 Nr: 57981-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOB, APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, NANDA 

LUZ SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1076010

Defiro o pedido de fls. 44, último parágrafo.

Após, intime-se a parte Autora para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1338914 Nr: 17550-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1338914

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 449290.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022569-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA (REQUERENTE)

FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI BULHOES ROCHA (REQUERENTE)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA (REQUERIDO)

FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI BULHOES ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por CLAUDIO ROBERTO BULHÕES 

ROCHA e FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI BULHÕES ROCHA. As 

partes informam que querem se divorciar. Esclarecem realizaram acordo 

em relação à guarda (compartilhada), visitas e alimentos devidos ao filho 

menor; que não há bens a serem partilhados; que o cônjuge virago voltará 

a usar o nome de solteira, qual seja: FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI. 

Ao final, requerem a homologação do acordo. Com vistas dos autos o 

membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do 

acordo. (ID n.º 15796916). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por 

CLAUDIO ROBERTO BULHÕES ROCHA e FERNANDA DE CAMPOS 

BATAIOLI BULHÕES ROCHA. 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 o acordo 

realizado (art. 487, III, “b” do NCPC); e, ACOLHO a pretensão inicial (art. 

487, I, do CPC) 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, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Com relação à 

guarda, visitas e alimentos devidos ao filho menor, deverão as partes 

observar o acordo realizado. O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja: FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI. Expeça-se, 

imediatamente, o necessário à averbação da sentença à margem da 

Certidão de Casamento inscrita na matrícula n.º0653750155 2011 2 00071 

200 0021422 76, do Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos, Avenida 

Fernando Corrêa da Costa,n.º 4621, Distrito Coxipó da Ponte, n.º 3.758, 

Cuiabá – MT. (ID n.º 14344545). Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. (art. 98 do C.P.C.). Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, 

arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá - MT, 08 

de outubro de 2.018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013638-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCOS LEMES DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NICASSIA DA COSTA LEMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013638-50.2018.8.11.0041 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 

15181377 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

NCPC, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo de alimentos, para 

que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, em que reduzem a 

pensão alimentícia para 10% do rendimento líquido do primeiro requerente, 

a ser descontado em folha de pagamento, na mesma data do vencimento e 

depositado, na conta de titularidade da requerente Nicassia da Costa 

Lemes da Silva, a saber, agência nº 2128-8, conta corrente nº. 31.136-7, 

do Banco do Brasil. Por conseguinte, expeça-se ofício para a Secretária 

de Administração do Estado – SAD, para que se proceda com o desconto, 

na forma acima determinada. Custas pelos interessados, já recolhidas. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências." Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030663-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES CORREA (REQUERENTE)

ADEMILSON MIRANDA (REQUERENTE)

OZIAS BARRETO LEITE (REQUERENTE)

LEILA MIRANDA (REQUERENTE)

LAUDICEIA JUCELINA MIRANDA (REQUERENTE)

JOSE DO CARMO DE MORAES ARRUDA (REQUERENTE)

LEUDIMAR MARIA MIRANDA ARRUDA (REQUERENTE)

MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS (ADVOGADO(A))

SANDRO LUCIO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL MIRANDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, carecendo o feito da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar o Inventariante a fim de, em 5 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento. Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, decorrido o prazo para a retirada do documento, impulsiono 

os autos para irem conclusos. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021701-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal (ADVOGADO(A))

DANIEL CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

DANIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

OTACILIO DE FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fim 

de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007724-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA MACEDO (REQUERENTE)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007724-05.2018.8.11.0041 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 

15543632 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que não aportou aos 

autos o documento pessoal do requerente, razão pela qual determino a 

intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o necessário documento, sob pena de indeferimento da inicial. (...) 

Desta feita, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam juntados 

aos autos os documentos pessoais genitora do de cujus, Sra. Eva Pereira 

Macedo, a fim de que seja habilitada neste processo. Não aportando aos 

autos os documentos supra mencionados, tampouco a habilitação da 

genitora do de cujus, e, não havendo dependentes habilitados do falecido 

Valdeson Pereira Macedo perante o INSS, desde já esclareço que 

somente será autorizado o levantamento de valores equivalente ao 

quinhão do genitor do falecido." Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033715-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. C. (ADVOGADO(A))

S. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. B. L. (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 1033715-17.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID 15797078, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003545-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

R. T. C. D. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. M. (RÉU)

D. L. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003545-62.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

juntado no ID 15799055, impulsiono os autos para cientificar a parte 

REQUERIDA acerca do referido laudo, bem como para, querendo e no 

prazo legal, apresentar contestação. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003545-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

R. T. C. D. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. M. (RÉU)

D. L. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003545-62.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

de ID 15799055, impulsiono os autos para cientificar a parte AUTORA 

acerca do referido laudo, bem como para, querendo, sobre ele se 
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manifestar. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006933-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

A. G. D. O. (REQUERENTE)

T. R. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que, para cumprimento da sentença 

de ID 14490735, por meio da expedição de Formal de Partilha, necessário 

que as partes tragam aos autos a matrícula do imóvel partilhado, pelo que 

impulsiono os autos para intimá-las a fim de, no prazo legal, o fazer, sob 

pena de arquivamento do feito sem a expedição do mencionado 

documento. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032865-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (AUTOR(A))

C. M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15336153, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 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: 1030655-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - 914.830.421-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

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 DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 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. 

1030655-36.2017.8.11.0041 Valor da causa: $8,142.58 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

JESSICA FERREIRA DOS SANTOS, representada por MARINALVA DE 

OLIVEIRA FERREIRA POLO PASSIVO: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado do executado, bem como, indicando bens dele passíveis de 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, CPC. 

CERTIDÃO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, 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, 

CARLOS HENRIQUE SALIES RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 8 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: 1011185-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. D. S. (ADVOGADO(A))

V. R. M. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. (ADVOGADO(A))

P. C. D. F. (ADVOGADO(A))

R. F. S. (RÉU)

G. C. F. (ADVOGADO(A))

B. M. C. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011185-19.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15655621 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, II, do 

NCPC, RECEBO E JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de 

Declaração e, em decorrência retifico a sentença de ID. 14633881, 

sanando a omissão apontada nos embargos, mantendo incólumes seus 

demais termos, passando doravante ter a seguinte redação: "(...) 

Inicialmente, no que atine aos pleitos de desistência da inquirição das 

testemunhas acima postulado pelas partes, homologo-os. ANTE O 

EXPOSTO,nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo formulado em 

audiência, ID. 14633881, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, RECONHEÇO a união estável entre 

Vinicius Robson Maria de Moura e Ronaira Fraga de Souza, com início em 

23.12.2014 e a DECLARO DISSOLVIDA em 16.01.2017, bem assim para 

que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença, 

atinente a guarda, alimentos, regulamentação de visitas do menor Ian 

Fraga Moura e, partilha de bens. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida às partes. As partes desistem do prazo recursal. 

Diante da desistência das partes ao prazo recursal, arquivem-se. 

Publique-se Registre-se. Intimem-se Às providências." Cuiabá/MT, 8 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032796-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. M. N. (ADVOGADO(A))
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C. A. P. B. (REQUERENTE)

B. F. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. J. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032796-91.2018.8.11.0041 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 

15682898 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ele firmado, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob 

pena de ser indeferido o benefício de assistência judiciária, determino 

também, que no mesmo prazo, proceda com a retificação da petição e 

documentos anexados em observância as disposições contidas no art.32 

32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, 

ordenando-os cronologicamente na posição correta para leitura, 

igualmente, utilizando a descrição identificadora dos referidos 

documentos, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências." 

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032514-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. T. (ADVOGADO(A))

E. D. S. T. (REQUERENTE)

J. L. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032514-53.2018.8.11.0041 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 

15758542 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 15462528, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Eleni de Sousa Teixeira Barroso e Jonathan Lopes 

Barroso, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, Eleni de 

Sousa Teixeira, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, condeno as partes ao pagamento pro rata das 

despesas relativas as custas judiciais despendidas no processo, 

suspensa a exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade 

concedida nesta ocasião. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos." Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028181-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

MARCIO MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BENEDITA DA COSTA MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028181-92.2017 VISTOS, ETC. Intime-se, pessoalmente, o 

inventariante para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010316-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. S. (ADVOGADO(A))

A. R. N. R. (ADVOGADO(A))

M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (RÉU)

F. B. A. P. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15641778 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015463-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

SERGIO CARVALHO RAVANELLI (REQUERENTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SIRINEIA THERESA MACIEL DE OLIVEIRA RAVANELLI 

(INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1015463-63.2017 VISTOS, ETC. Ante o teor da certidão de 

folha retro, intime-se pessoalmente o inventariante para que se manifeste 

em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, ainda, 

acostar as certidões negativas de débitos do falecido. Assinalo, ainda, 

que tramitando o presente na forma de arrolamento sumário, artigo 659 do 

CPC/2015, não há a necessidade de prévio pagamento dos tributos (ITCD), 

porquanto, nos termos do §2º do artigo 659 e artigo 662, ambos da lei 

processual, as questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas por este juízo. 

A respeito, vejamos a dicção legal, na letra: Art. 659. A partilha amigável, 

celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de 

plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto 

neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver 

herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662. Art. 662. No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Nessa toada, 

embora pairem controvérsias acerca da constitucionalidade do alusivo 

dispositivo, a jurisprudência não tergiversa a respeito de sua plena 

aplicabilidade, notadamente diante do fato de que o arrolamento sumário 

visa a celeridade processual. Nessa toada, colha-se precedentes do 
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nosso Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido. (TJMT, Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC.Não há falar em prejuízo ao 

Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o 

ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido. (TJMT, Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) 

Intimem-se, certifique-se e, após, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

08 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030002-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. J. (REQUERENTE)

P. D. C. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030002-97.2018.8.11.0041 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 15465570, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 14:00 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, 8 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.: 335227 Nr: 5937-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLVS, IDJA, LEVS, SLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4.300/MT, 

LUCAS FRATARI DA S.TAVARES OAB-11445 - OAB:, MARCUS 

VINICIUS ARAUJO FRANÇA - OAB:3979-TO, MILTON MARTINS MELLO 

- OAB:3811, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5937-07.2008 (Cód. 335227)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

determino seja encartado ao feito certidão fiscal negativa Municipal de 

débitos gerais em nome do extinto, eis que as colacionadas são apenas 

imobiliárias, conforme se depreende às fls. 484/487, e, diante da alegação 

de que o inventariante não esta realizando o pagamento das dívidas do 

espólio, também deverá acostar certidões negativas atualizadas da 

Fazenda Pública Federal e Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado), até mesmo pelo fato de que, nas últimas declarações, o próprio 

inventariante relatou que há dívidas em apuração, ao que lhe concedo o 

prazo de 15 dias.De outro viés, entendo necessária a avaliação do lote de 

terreno urbano nº. 07, .Da mesma forma, determino ao inventariante que 

esclareça nos autos se os bens inventariados se encontram alugados, 

encartando os respectivos contratos, devendo, doravante, todos os 

valores pagos a título de alugueis serem depositados em juízo.Por fim, no 

que atine à pretensão de remoção do inventariante, determino ao 

causídico subscritor da peça de fls. 655/679, diante da multiplicidade de 

pedidos nela constantes, providencie-se a extração de cópias da peça e 

documentos, bem assim a distribuição na forma de incidente, o qual 

deverá ser apensado ao presente, nos termos do artigo 623, parágrafo 

único, do CPC/2015, e, na sequência, a Secretaria providenciará a 

intimação o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e 

p r o d u z i r  p r o v a s . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a  d e c i s ã o . À s 

providências.Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 742575 Nr: 39475-71.2011.811.0041

 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: ADS, SMMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, KELBILA MAYARA BORGES DOS 

SANTOS - OAB:25.277-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 475-71.2011 (Cód. 742575)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, defiro o desarquivamento dos autos, todavia, vislumbro que 

se encontra encerrada a prestação jurisdicional desta primeira instância, 

de maneira que assinalo o prazo de 15 (quinze) dias, para a parte autora 

requerer o que entender de direito.

Após, com o decurso do alusivo prazo, não sobrevindo manifestação, 

expeça-se o necessário para o arquivamento dos autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1281550 Nr: 2278-38.2018.811.0041

 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: GEORGE ALBERTO VENZON BORGES, FERNANDA 

VENZON BORGES, ROBERTA VENZON BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BANDEIRA DE 

CASTRO - OAB:27.162/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2278-38.2018 (Cód. 1281550)VISTOS, ETC.Compulsando os 

autos, verifico que tramitava no juízo da 1ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões ação de inventário do Espólio de Walmor Luiz Venzon, sob o 

código 429679, que fora originalmente extinta sem resolução do mérito em 

15.12.2010, sendo objeto de recurso de apelação que, por sua vez, 

recebeu provimento pelo Tribunal de Justiça deste Estado, desconstituindo 

a sentença proferida e determinando o processamento do inventário, 

conforme depreende-se às fls. 147/163 (v. 1).A alusiva decisão foi objeto 

de embargos de declaração, não providos e, embargos infringentes, 

posteriormente objeto de renúncia, conforme petição de fls. 185/186.Em 

consulta ao site do Tribunal deste Estado, depreende-se que fora 

homologada a “transação” nos embargos infringentes, conforme cópia que 
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instrui o presente, deixando entrever que a decisão proferida no recurso 

de apelação permaneceu hígida, ou seja, anulando a sentença extintiva 

proferida e determinando o regular andamento do feito Desta forma, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar a demanda em favor da 

1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, devendo os autos ser 

remetidos àquele Juízo, com as nossas homenagens, realizando-se as 

baixas e anotações necessárias, inclusive na distribuição.Intimem-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017574-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS MACHADO (REQUERENTE)

ROGERIO MACHADO (REQUERENTE)

JUSSARA MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETTE FARIA MACHADO (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. 1017574-20.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021730-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO (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. 1021730-51.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019128-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON ANTONIO DA SILVA PASSOS (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. 1019128-87.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003540-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ANA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILNA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (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. 1003540-40.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001273-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA LOBO MESSIAS FERRAZ 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODAIL DE SOUZA LOBO (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. 1001273-61.2018.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001754-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

ZULEIDE DE AMORIM VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINA DE JESUS AMORIM (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. 1001754-24.2018.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003037-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ (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. 1003037-82.2018.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003353-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS (ADVOGADO(A))

WILSON EDUARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA FRANCISCA DE CAMPOS (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. 1003353-95.2018.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000581-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KHESSY CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1000581-96.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024325-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDVONEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

POLIANA REGINA NASCIMENTO DE ALMEIDA (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. 1024325-23.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024570-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARLOS DUARTE (REQUERENTE)

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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. 1024570-34.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025327-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA FRANCISCA DOS REIS (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. 1025327-28.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023447-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA OLIVEIRA SENA (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. 1023447-98.2017.8.11.0041 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 
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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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032488-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS E SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

DAMARES ELIZA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE JESUS (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. 1032488-89.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032602-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZITA DE FARIA FUKUSHIMA (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. 1032602-28.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032939-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIANE KARST CAMINHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GABRIEL CAMINHA (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. 1032939-17.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035156-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO OLIVEIRA LOPES RABELO (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. 1035156-33.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1032521-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKCELY DA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON PEREIRA NOBRE (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. 1032521-79.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033414-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER (ADVOGADO(A))

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMEN DOGAN MIRANDA (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. 1033414-70.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008028-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DE MORAES (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. 1008028-55.2017.8.11.0003 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031868-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA CORREA MIGUEIS JACOB (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. 1031868-77.2017.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031277-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERREIRA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDUINA LUIZA DE OLIVEIRA (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. 1031277-18.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 
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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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006184-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA (ADVOGADO(A))

RITA BEATRIZ BIONDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYANE BIONDO BARRETO (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. 1006184-19.2018.8.11.0041 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007198-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

CLEIDE TEREZINHA MAGALHAES AZEVEDO (REQUERENTE)

DINARTE FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO LEQUE DE MAGALHAES (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. 1007198-38.2018.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007245-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDIAS ANTONIO DA SILVA (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. 1007245-12.2018.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004899-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA (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. 1004899-25.2017.8.11.0041 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 do interditado e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da 
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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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009529-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS LION DOS SANTOS MIRANDA (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. 1009529-27.2017.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001215-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUISVALDO MAGNI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUINEY MAGNI DA SILVA (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. 1001215-58.2018.8.11.0041 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 do interditado 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, 8 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005898-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BELTRAMELO BERTELLI (REQUERENTE)

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BERTELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1005898-41.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Alimentos e Partilha de Bens proposta por Irene Beltramelo Bertelli em 

desfavor de Wanderley Bertelli. Alega a requerente, em apertada síntese, 

que se casou com o requerido em 28 de maio de 1983, sob o regime da 

comunhão parcial de bens e, dessa relação, advieram filhos, todos 

maiores. Pondera que o relacionamento chegou ao fim, estando separada 

de fato do demandado desde 26.9.2015, mas o requerido continuava a 

custear as despesas da casa, seu plano de saúde e lhe pagava uma 

pensão no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), todavia, 

deixou de quitar as alusivas despesas, razão pela qual manejou a 

presente, a fim de que seja decretada a extinção do vínculo conjugal pelo 

divórcio, voltando a usar o nome de solteira, além de partilhados os bens 

havidos na constância do casamento e fixada pensão alimentícia em seu 

favor, no valor de 3 salários mínimos. Através da decisão de ID. 

12534330, foi deferida a justiça gratuita vindicada, acolhido parcialmente o 

pedido de alimentos, fixando-se o percentual de 1,8 do salário mínimo 

vigente, expedindo-se ofício aos empregadores do demandado, 

determinada a citação do requerido e designada audiência de tentativa de 

conciliação. Na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa (ID 13379488), sendo concedido prazo 

para a apresentação da contestação. O requerido apresentou 

contestação no ID. 13603376, na qual, preliminarmente, vindicou a 

concessão de justiça gratuita concedida em seu favor e, no mérito, 

concordou com a decretação do divórcio, mas contesta a forma da 

partilha de bens descrita na peça exordial, já que o imóvel em que a autora 

reside, apesar de se encontrar no nome do filho do casal, fora por este 

adquirido, vindicando que também seja partilhado, externando o desejo de 

que não seja efetuada a venda dos bens para partilha, mas sim a 

compensação entre um e outro, também postulou a redução dos alimentos, 

eis que não possui condições de arcar com o valor concedido, mas 

apenas com o importe de R$1.000,00 (um mil reais). Impugnação à 

contestação no ID 14001755, em que impugna o pedido de assistência 

judiciária gratuita e também vindica a concessão de tutela para que o 

demandado se abstenha de efetuar a venda de bens da propriedade rural 

sem que haja sua expressa concordância ou ordem judicial, com a fixação 

de multa em caso de descumprimento. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, vislumbro que o requerido 

vindicou a concessão da gratuidade da justiça, acostando Declaração de 

Hipossuficiência (ID. 13603117), aduzindo que não possui condições de 

arcar com as despesas e custas processuais. Neste aspecto, guisa frisar 

que a Declaração de Hipossuficiência firmada pelo requerido goza de 

presunção relativa de veracidade e não obstante a autora alegue que o 

demandado possui mais de um vínculo empregatício, não logrou 

demonstrar tal situação, eis que apenas há comprovação de vínculo 

empregatício com a empresa “Universo Indústria e Comercio de Cerais 

Ltda”, a qual acostou os três últimos contracheques do requerido dos 

quais se denotam que aufere renda mensal de R$1.797,13 (ID. 13882998 

ao 13883012). Frise-se que apesar de a requerente aduzir que o 

demandado possui outras fontes de renda, porquanto representante 

comercial de duas empresas, no momento, apenas uma respondeu ao 

ofício expedido por este juízo, deixando entrever que, ao menos por ora, 

na realidade processual, o demandado não teria condições de arcar com 

as despesas e custas processuais. Diga-se, ainda,“[...] a declaração pura 

e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 
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curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Ademais, não obstante a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, tenha assegurado a todos o acesso facilitado à Justiça, 

instituiu no inciso LXXIV do mesmo dispositivo, que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência 

de recursos, o qual fora reforçado pelos artigos 98 e seguintes do Código 

de Processo Civil/2015, os quais estabeleceram as normas para sua 

concessão, situação que restou devidamente demonstrada nos autos em 

relação ao demandado. Além disso, a situação de miserabilidade não é 

essencial para o deferimento da justiça gratuita, bastando, apenas a 

condição de hipossuficiente, que, com o pagamento das custas do 

processo, possa prejudicar o seu próprio sustento, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DEFERIMENTO DA "BENESSE". Para o deferimento da assistência judiciária 

gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte 

requerente, capaz de impossibilitá-la de arcar com as custas do processo 

sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que deve 

ser deferido o benefício da AJG ao autor, porque comprovou que no 

momento está desempregado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR 

PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70069803583, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José 

Ceolin Missaggia, Julgado em 25/10/2016). Como se não bastasse, o ônus 

da prova com relação a capacidade financeira do requerido é da 

demandada, a qual limitou-se a afirmar que ele não faz jus aos referidos 

benefícios, sob o argumento de que ele possui outras fontes de renda e 

transita em uma caminhonete. A incapacidade financeira do impugnado em 

arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao seu sustento, foi 

por ele afirmada quando da declaração de hipossuficiência, o qual aduziu, 

todavia, ser temporária, razão pela qual concedo, por ora, o benefício da 

justiça gratuita ao requerido. De outro viés, verifico que não há 

controvérsia entre a autora e o requerido com relação à decretação do 

divórcio, de maneira que possível o julgamento antecipado parcial do 

mérito, nos termos do artigo 356, I, do CPC/2015. Diga-se, ainda, que a 

questão independe de dilação probatória e encontra fundamento jurídico 

no artigo 226, §6º, da Constituição da República, que assim dispõe: Art. 

226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 

6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. O Código Civil, por 

sua vez, autoriza o divórcio sem que haja a prévia partilha de bens, nos 

termos do artigo 1.581 da lex mencionada, tal como se afigura o caso dos 

autos, bem por isso, a decretação do divórcio é medida que se impõe, 

razão pela qual tenho por dissolvido o vínculo conjugal. ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no art. 356, II c/c art. 487, I, ambos do CPC, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Wanderley Bertelli e Irene Beltramelo Bertelli, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

voltar a usar o nome de solteira, qual seja, Irene Beltramelo. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral 

do Casamento, observando a modificação do nome do cônjuge mulher. Em 

decorrência, determino o prosseguimento da presente ação no que atine a 

pretensão de Partilha de Bens e Alimentos. Promovam-se as anotações 

necessárias. De outro viés, no que atine a pensão alimentícia outrora 

fixada, a qual o requerido pretende a minoração, entendo por bem esperar 

a resposta do ofício expedido à empresa “Feijão Panela de Barro” e, desde 

já, determino ao Sr. Gestor, frente a certidão de ID. 15270290, que reitere 

o alusivo expediente. Lado outro, verifico que a requerente, em sua peça 

impugnatória, vindicou a concessão de tutela de urgência a fim de que 

este juízo determine ao demandado que se abstenha de efetuar a venda 

de bens pertencentes ao acervo comum do casal, sem o prévio 

consentimento da requerente ou mediante ordem judicial, o que lhe assiste 

razão. Isso, pois, diante do regime de bens adotados pelo ex-casal, 

comunhão parcial, presume-se o esforço comum para a aquisição de todo 

o patrimônio formado na constância do casamento, de maneira que, 

enquanto não partilhados, o acervo patrimonial se encontra em estado de 

mancomunhão, de maneira que qualquer ato de disposição dos bens 

comuns deve contar com a anuência da parte adversa. Em decorrência, 

considerando que, de fato, o requerido mencionou a intenção de “vender 

alguns criames” em sua contestação, evidenciando, assim, o perigo de 

dano a autora, bem como diante da probabilidade do direito, pelas razões 

supramencionadas, pertencendo ao acervo patrimonial, diante da 

ausência de partilha, ao ex-casal em mão comum, e, ainda, estando o 

requerido responsável pela administração do patrimônio, tem o dever de 

prestar contas em relação aos bens e direitos, independentemente do 

cometimento de irregularidades na gestão dos bens, enquanto não 

efetuada a partilha dos bens. Em decorrência, entendo por bem deferir a 

tutela vindicada, de maneira que o requerido deve ABSTER-se de efetuar 

a venda dos bens que se encontram em estado de mancomunhão, a 

menos que obtenha a autorização da autora, ou mediante chancela 

judicial. No mais, as partes estão regularmente representadas, e não 

havendo outras preliminares ou questões processuais a serem 

apreciadas, dou o feito por saneado, nos termos do artigo 357 do Código 

de Processo Civil/2015. Fixo como ponto controvertido a partilha dos bens 

e o quantum da obrigação alimentar. A distribuição do ônus da prova 

deve-se dar na forma prevista no artigo 373, I e II, do CPC/2015. Para 

dirimir a controvérsia, intimem-se as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, indicando com 

objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide. Após, conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006950-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, querendo, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 

e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033207-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador-Fiscal de Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Considerando a 

aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente pedido de 

inconstitucionalidade em ação mandamental, determino que a parte autora 

seja intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial." 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: 1018542-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

INILSON DE SOUZA ORTIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, querendo, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 

e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023462-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE (ADVOGADO(A))

CARMEM CRISTINA FUCHS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda ao 

licenciamento do veículo FORD/KA FLEX, placa NWG 1207, Renavam 

00264662040, Fabricação 2010/2011, Chassi 9BFZK53A3BB277905, 

independentemente das multas indicadas na inicial. Processo sem custas 

e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006106-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES RODRIGUES (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda ao 

licenciamento do veículo PAS/CARROC ABERTA, marca VW/VOYAGE CL, 

ANO e MODELO 2015, cor BRANCA, placas QBH 1662, Renavam 

01042466618, independentemente das multas indicadas na inicial. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032852-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAXES DE ALMEIDA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 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 a diligência relativa ao Centro 

Político e 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. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002133-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, e considerando o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, para 

reconhecer a prescrição da Execução. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado. Condeno a Embargada em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça 

deferida nos autos, devendo ser observado os comandos do artigo 98, do 

referido códex. Por não se encaixar nas hipóteses do artigo 496, do 

Código de Processo Civil, o decisum não está sujeito à remessa 

necessária. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033223-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA & PALAZZO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033223-88.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: OLIVEIRA & PALAZZO LTDA - 

ME IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar a competência da 

Vara de Execução Fiscal da Capital para processos que tenham objeto 

semelhante ao caso vertente, excetuando a hipótese das ações em que 

não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida ativam, vejamos: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Logo, a competência para processar o feito é 

da Vara de Execução Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida 

ativa. Ante ao 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. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001192-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (IMPETRANTE)

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo marca/modelo 

YAMAHA/FACTOR YBR, 125K, fabricação/modelo 2012/2013, cor AZUL, 

Renavam 554675528, placa OBP4353, independentemente do pagamento 

das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005878-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli (ADVOGADO(A))

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEVERGER LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Sendo assim, em face das razoes já expostas e 

com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA INVOCADA e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, mediante resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, inteligência do 

§1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. 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: 1008284-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOCELI KUHN (ADVOGADO(A))

VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida na espécie. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

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: 1023876-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1130965-7, 1130966-2, 1130970-2 e 1130970-6. Extraiam-se cópias desta 

decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa 

jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do 

art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Sem 

custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033521-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (ADVOGADO(A))

MARISTELA MARTINS CANAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA OAB - 545.120.181-15 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Considerando a 

aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente a regularidade da 

representação da impetrante, determino que a parte autora seja intimada 

para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033508-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA MIRA (IMPETRANTE)

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada e para: RECOLHER a diligência relativa ao Centro 

Político e 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. "Isto posto, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de 

determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato 

licenciamento do veículo HONDA/CIVIC LXR, PLACA: ELI1079, RENAVAM: 

589365673, CHASSI: 93HFB9640EZ152485, COR: BRANCA, ANO DE 

FAB.: 2013, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até 

ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não 

restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras pendências 

administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

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: 1033077-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033077-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS ANTONIO GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a parte 

autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033057-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033057-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a 

segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033004-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033004-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA CLAUDIA LEITE BORGES 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Visando a segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, 

determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, 

trazer aos autos, comprovante da condição financeira noticiada na 

espécie. Após, conclusos com urgência. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033794-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FORTUNATI (IMPETRANTE)

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (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 

a diligência relativa ao Centro Político e 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. 

DECISÃO: "Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a 

autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo 

Ford/Ka. SE. 1.0, HA, Placa QBC8820, Renavan: 01023114655, 

ano/modelo 2014/2015, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" 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: 1032944-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

EDUARDO BONFIM DELA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032944-05.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: EDUARDO BONFIM DELA 

COSTA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista 

que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1024357-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA (AUTOR(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026335-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA JURUENA LTDA (REQUERENTE)

ONEIAS PETRONILO GAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015202-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEITH NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, IMPUGNAR a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 454077 Nr: 25733-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE FERREIRA DE CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Autos n.º 454077 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 294), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora do 

medicamento, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027082 Nr: 35402-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN APARECIDA CHORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1027082 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313008 Nr: 11633-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCARIS DE AMORIM

 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:

 Em atenção ao despacho de fls. 10, intimo as partes para que, no prazo 

sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos 

(art. 510, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313001 Nr: 11628-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIA ROSA DA SILVA ANTUNES

 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:

 Em atenção ao despacho de fls. 13, intimo as partes para que, no prazo 

sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos 

(art. 510, CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31371 Nr: 11065-23.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SPRIZÃO PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 11065-23.1999.811.0041, Protocolo 31371, no 
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prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 715335 Nr: 8696-36.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT

 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: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar o 

requerido ao ressarcimento de forma simples do montante de R$ 505,61 

(quinhentos e cinco reais e sessenta um centavo), devidamente 

comprovado, acrescido de juros e correção monetária a partir do 

desembolso, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Deixo de condenar 

o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.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, 

deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos 

termos do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 08 

de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949932 Nr: 60322-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, JAIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, SECRETÁRIO DE SAÚDE 

ESTADUAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, LUÍS RENATO 

JOSETTI - OAB:

 Autos n.º 949932 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fl. 378, dê-se vista aos requeridos dos 

documentos encartados às fls. 373v/376, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 884111 Nr: 19285-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de outubro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1202629 Nr: 5480-57.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GLAUCIA MENDES TAVARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO LEANDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O, LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MARTINEZ - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1202629 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Conquanto sejam relevantes as informações e documentos carreados aos 

autos, em cumprimento ao disposto no art. 8º, §1º, do Provimento nº. 

02/2015 – CGJ, entendo ser imprescindível, a oitiva do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT).

Assim, para maior elucidação quanto a real necessidade do tratamento 

médico pleiteado, determino a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico/NAT para elaboração de parecer técnico, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 925572 Nr: 46883-11.2014.811.0041

 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: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA SEIDL - 

OAB:3996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 925572 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex.

Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as 

penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a 

requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA 

para, querendo, impugnar em 10 dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 348385 Nr: 18582-64.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA CAMBUY, MARINO 

CAMARGO, ROBERTO ANTONIO DE S. FILHO, CARTÓRIO DISTRITO DE 

BOM SUCESSO VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT, URBANO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:3.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, CLAUDIO 

FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - OAB:6546 / MT, NÃO CONSTITUÍDO - 

OAB:, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, VINICIUS ALVES 

DOS SANTOS - OAB:9453 MT

 Autos n.º 348385 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o AR negativo juntado à fl. 184, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora, através de mandado, conforme determinado à fl. 180.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 344512 Nr: 14645-46.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILACIR BOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DO 

CÂNCER DE CUIABÁ, FABIO LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO 

- OAB:11.854/MT, IZABEL CRISTINA FERRI DE FREITAS - OAB:11.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546, JANIO RODRIGUES - OAB:12.015, JOSÉ VITOR 

DA CUNHA GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E, JOYCE DE 

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, MARCOS ROBERTO 

BRAZ SILVA - OAB:10885, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12585/MT

 Autos nº 344512 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida às fls. 286/287, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 288/291).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 371845 Nr: 8483-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA AUXILIADORA DA SILVA MOURA MUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Autos n.º 371845 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 445, devendo, 

contudo, o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença (fls. 

355/365), ser resguardados em favor de seu detentor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1172193 Nr: 41090-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI TANIA DA SILVA AMARAL, ELIANE AMARAL 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Pereira de Souza 

Vidal - OAB:DEF. PÚBLICA, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - OAB:

 Autos n.º 1172193 – Obrigação de Fazer

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de fl. 51, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 214281 Nr: 23236-02.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO TELEFONE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Autos n.º 214281 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 127, 

intime-se a parte requerida a fim de dar cumprimento ao comando judicial 

de fl. 126, no prazo ali estabelecido.

Após, prossiga-se no cumprimento da determinação supramencionada.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1030841-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CELSO RODRIGUES DE MAGALHAES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, 

nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a 

inicial anexando, no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017619-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

CLEVERSON LANGARO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "... Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por CLEVERSON 

LANGARO em face da decisão de Id. 8098425. Intimem-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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024348-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO (ADVOGADO(A))

NOEL DA COSTA MONTEIRO (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP 

(LITISCONSORTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (LITISCONSORTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Por todo o exposto, declino da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os 

autos deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência." 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-46 PROTESTO

Processo Número: 1032237-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

D. M. DE FARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS PEDRO GENEROSO (REQUERIDO)

SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente 

Intime-se. Cumpra-se. 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: 1032817-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

DAYANN SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. 

Intime-se. Cumpra-se. 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: 1029255-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA APARECIDA MACARIO DA SILVA (IMPETRANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO 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: Vistos, etc. KARITA APARECIDA MACARIO DA SILVA 

impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 

12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, objetivando a concessão da 

liminar, ante a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante e pelo perigo 

da demora. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 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: 1029988-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO 

os embargos declaratórios oferecidos e, consequentemente, defiro o 

pedido da Requerente para o oferecimento de caução, observada a ordem 

do artigo 835 do CPC. No mais, a decisão permanece como lançada. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1028578-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATAGIBA PROENCA (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Desta forma, ausentes os requisitos 

imprescindíveis à concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar 

contestação. Intimem-se. Cumpra-se." 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1021546-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JANDIRA LEANDRO BATISTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos 

consta, REJEITO O PEDIDO, e por consequência julgo o processo com 

resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Condeno a Requerente ao pagamento de custas 

processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sem honorários, 

tendo em vista que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 

de junho de 2014, a Defensoria Pública foi equiparada a Magistratura e 

Ministério Público, sendo incabível, portanto, o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, assim, certificado o trânsito em 

julgado, intime-se as partes para requererem o que for de direito. P.I.C." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503629-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELY MARTINS ARRUDA (IMPETRANTE)

VIVIANE DE MELO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTDUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NPO 1479, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas 

tão somente as multas aplicadas pela PREFEITURA DE CUIABÁ, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1015273-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (IMPETRANTE)

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 

(LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025712-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ALVES PEREIRA (IMPETRANTE)

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Félix Lautom Marques da Silva (Presidente da Comissão Especial 

de Posse SEGES/SEDUC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 15131381 destes autos do Mandado de Segurança que 

ROSANE ALVES PEREIRA impetrou contra ato do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE POSSE SEGES/SEDUC. Por consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, 

VIII do NCPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017223-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTRES ACADEMIA LTDA (IMPETRANTE)

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MTRES FIT LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 15120352 destes autos do Mandado de Segurança que 

MTRES FIT LTDA – ME impetrou contra ato do SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 
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voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023537-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

excelentissimo senhor secretario da secretaria de estado de fazenda do 

mato grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 14544274 destes autos do Mandado de Segurança que 

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA impetrou contra ato do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE FAZENDA. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008128-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

NUBIA FRANZAN (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende, 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001609-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINHA CORREIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa JYF-0336, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão 

somente as multas aplicada pelo DETRAN/MT e a Prefeitura de Cuiabá, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1007732-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

FABRICIO LARA SAMPAIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 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-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1023878-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPETRANTE)

RODRIGO ANTONIO MANCUSO (IMPETRANTE)

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da cobrança do 

ICMS incidente sobre a TUSD, determinando que as Autoridades 

Impetradas se abstenham definitivamente de exigir o pagamento de ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica, referente às Unidades Consumidoras n. 6/1367780-2, 6/427212-6, 

6/427275-3, 6/428744-7 e 6/1890859-0, devendo informar da decisão para 

a ENERGISA/CEMAT. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033362-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELIO SPADACIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 
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do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por CELIO 

SPADACIO em face da decisão de Id. 14065658. Intimem-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033834-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira (ADVOGADO(A))

TEREZINHA PEREIRA E NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Município de Cuiabá (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032498-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007155-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isto posto, compulsando os autos, verifico que, de 

fato, a decisão incorreu em erro material, uma vez que fez constar a 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, apesar do objeto 

cingir-se somente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição- TUSD. Desta 

forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos declaratórios 

oferecidos para suprimir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – 

TUST da sentença Id. 8781027, determinando que o Impetrado se 

abstenha de exigir o ICMS somente incidente sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição- TUSD. No mais, a sentença permanece como 

lançada. 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: 1007267-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placa OAX 5315, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e 

declaro nulas tão somente as multas aplicadas pela PREFEITURA DE 

CUIABÁ, confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1011848-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

IAN CARLOS DE ARAUJO FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, Renavam n. 00982248768, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências, confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1004146-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSINETE JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 
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transcrita: SENTENÇA: "Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placas OBN-2530, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e 

declaro nulas tão somente as multas aplicadas pelo Detran/MT e Prefeitura 

de Cuiabá. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 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: 1012854-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL (IMPETRANTE)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placas NJV-5951, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas as 

multas aplicadas pelo Detran/MT e Prefeitura de Cuiabá. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e 

honorários. P.I.C." 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: 1017454-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

UELEIS DE FREITAS FONSECA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placas KAI-2965, 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. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C." 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: 1003413-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (ADVOGADO(A))

RUI PAULO MARTINS ABRACOS (ADVOGADO(A))

RUI PAULO MARTINS ABRACOS (IMPETRANTE)

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o licenciamento e a transferência do 

veículo placa HRS 6262, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão 

somente as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá, descritas na inicial, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1012750-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MALENA DA CRUZ (IMPETRANTE)

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o licenciamento do veículo placa 

QBM 9534, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão somente 

as multas aplicadas pelo DETRAN-MT, confirmando a liminar ora deferida. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 
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de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C." 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: 1003190-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados pela MINERAÇÃO 

ITAIPÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para, doravante, DECLARAR a 

existência de erro material na decisão embargada, chamo o feito à ordem 

e torno sem efeito a decisão de Id. 11331007 Intimem-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: 1002501-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (IMPETRANTE)

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (IMPETRANTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

CELSO BENEDITO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por TRANSRIO 

TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA e CARLOS ERNESTO AUGUSTIN em 

face da decisão de Id. 4747567. Intimem-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003005-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVANE VIRGULINO SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração) os quais 

terão a incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado.” Intimem-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: 1013522-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTOS DO COXIPO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados por ALTOS DO 

COXIPÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA para, doravante, DECLARAR 

a existência de omissão na decisão embargada de Id. 10100296, 

chamando o feito à ordem e tornando-a sem efeito. Passo à análise do 

pedido de desistência. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante em 

Id. 9206498 destes autos do Mandado de Segurança que ALTOS DO 

COXIPÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA impetrou contra ato do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO – SEFAZ-MT e do 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. " 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013528-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados por 

TRANSGANSO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA para, doravante, 

DECLARAR a existência de omissão na decisão embargada de Id. 

10118773, chamando o feito à ordem e tornando-a sem efeito. Passo à 

análise do pedido de desistência. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 9206546 destes autos do Mandado de Segurança que 

TRANSGANSO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA impetrou contra ato do 

ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO – SEFAZ-MT e do 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016045-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas nos 

Termos de Apreensão e Depósito n. 1126767-8 e 1126832-6, ratificando a 

liminar outrora concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

P.I.C." 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: 1006409-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA 

(IMPETRANTE)

ELIZABETH MACEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA (ADVOGADO(A))

MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 14254826 destes autos do Mandado de Segurança que 

MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA impetrou 

contra ato da GERENTE DA GECAD – GERÊNCIA DE ESTUDOS 

CADASTRAIS, GEOPROCESSAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 

FUNDIÁRIOS DO INTERMAT. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008605-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ POLTRONIERI (IMPETRANTE)

ELIZABETH MACEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 14255351 destes autos do Mandado de Segurança que 

FERNANDO LUIZ POLTRONIERI impetrou contra ato da GERENTE DA 

GECAD – GERÊNCIA DE ESTUDOS CADASTRAIS, GEOPROCESSAMENTO 

E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS FUNDIÁRIOS DO INTERMAT. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011404-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa OBN-5412, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula as 

multas dos autos de infração F430439085 e F430446289, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 
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A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

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: 1010328-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI (ADVOGADO(A))

JOAO GONCALO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Coordenador de Credenciamento CRISTIANO SCHMIDEL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "...Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, que 

determinou ao Impetrado que possibilite ao Impetrante a sua renovação de 

credenciamento de despachante junto ao DETRAN-MT. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. P.I.C." 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: 1034189-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE FEGURI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIR FEGURI JUNIOR OAB - 900.102.211-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "..De todo o exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA determinando aos Requeridos que tomem, imediatamente, 

todas as providências necessárias para que a parte Requerente seja 

transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital 

especializado em avaliação e tratamento neuro-cirúrgico, conforme laudo 

médico anexo, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular e sem licitação, assegurando ainda, a continuidade do 

tratamento exigido para seu quadro clínico, dentre eles, exames 

complementares, medicação e ainda, transporte ou remoção, tudo em 

conformidade com as orientações médicas, sob pena, na hipótese de 

descumprimento, da aplicação das penas do Provimento 56/08 da CGJ. 

Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a insuficiência 

de recursos da Parte Requerente para o pagamento das custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Expeça-se mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça plantonista, considerando a natureza de 

urgência da decisão. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006235-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GHEYSA GALVAO SILVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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: 1023868-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES (AUTOR(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003494-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 942772 Nr: 56235-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAKURA ENTERPRISE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas considerações acima expostas, acolho a preliminar 

de incompetência do juízo e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma 
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das Varas Especializadas do Meio Ambiente da Capital para a análise e 

julgamento da presente ação.

Remetam-se os autos, com urgência.

Na hipótese de discordância com o presente declínio de competência, que 

suscite conflito negativo de competência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 898300 Nr: 28584-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, ADRIANA ALVES DE FREITAS, ANDRE LUIZ 

DE JESUS, ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, ALESSANDER 

DA SILVA LIMA, ALESSANDRO EUCLIDES ROSSETI, APARECIDA MENDES 

BARBALHO, CINTHIA JESSIKA DOMINGOS DE OLIVEIRA, CLODOALDO 

APARECIDO DE ARRUDA, DAIZE FERREIRA VIDAL DE SOUZA, EDINEI 

CAPEIRO LOPES, EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE, ESTER SIMÃO 

LOPES, EULALIA SANDRA ZAMBIASI, HELIDA ROSE CASTELO BRANCO 

ALVES, MANOEL INACIO MASSAY MENDES, JOSÉ JOAQUIM DE GOIS, 

FRANCINEIDE GERALDO DA SILVA, FRANCINETE ROSA RIBEIRO, 

IRACEMA DE SOUZA, JAQUELINE ESCODELER RODRIGUES, JOÃO LUIZ 

ALEXANDRE, JOSE CARLOS DANTAS, JOSELENE RODRIGUES DE 

SOUZA, LEILA KATIA SOUZA FARIAS, LINDETE PINHEIRO DE ARRUDA 

ANDRADE, LUECY MARIA PONZONI, MARA LUCIA PRINCIPE, MARCELO 

ANTONIO DOS SANTOS, MARCELINO LIMA DIAS, RAIMUNDA CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, REGINEIDE BATISTA MELO, MARCOS VINICIUS BEZERRA 

DE SOUZA, MARIA GILDENIR JAQUES DA SILVA, MARIA LUCIA DE 

SOUZA LACERDA, MARIA VIRGULINO DOS SANTOS, MARILDA PEREIRA 

DO NASCIMENTO, MARILEIDE MARINHO VENANCIO, MARILENE ROSA 

BIAVA DE SOUZA, MARLANDI VITORIA DONIN, MIGUEL CHAVES, OSELIA 

RONCONI VERA, PENINO MORAES E SILVA, REGINA ELISA DA SILVA, 

RILDO FERREIRA DA COSTA, ROBSON RODOLFO MACHADO DA SILVA, 

ROGERIO COIMBRA, ROLIGREI SANTOS SILVA, ROSA APARECIDA 

CELSO SILVA, ROSELY CRISTINA GERVASONE, ROSENI SCHEFFER, 

SILVIA LETICIA SILVA PAIVA, SALETE TOMAZI, UEDISON LINO FIUZA, 

VALDICLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA, VALQUIRIA PIO DA SILVA, 

VARLINDA DE CAMPOS LEITE, VILMA BARBOSA DA SILVA ONÇA, 

VOLNEI SERGIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:MT 4979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 896055 Nr: 27039-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MENDES FERREIRA, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido formulado por VILMA RODRIGUES DE ARRUDA, 

para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) 

reais.Anoto que os valores da condenação a título de indenização por 

danos morais, serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual 

da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo 

pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA-E, 

devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre 

o valor da causa na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 05 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.: 1059829 Nr: 50963-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASPER OTTONI AMARILHA

 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: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.

No que tange à fixação do ônus ao pagamento dos honorários de 

sucumbência, certo é que devem recair sobre a parte que deu causa à 

propositura da ação. Incide na hipótese o Princípio da Causalidade, 

segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve 

arcar com os encargos daí decorrentes.

 In casu, apesar de ter ocorrido o abandono da causa pelo Requerente, 

existiu uma pretensão resistida, bem como a necessidade de provocar o 

Judiciário para a solução do litígio, aplicando-se o artigo 485 , § 2º, do CPC 

, na forma do art. 85 , § 6º, do mesmo Codex.

Assim, condeno a parte Requerente JASPER OTTONI AMARILHA ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo do I do §3° do artigo 

85 do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1012430 Nr: 28558-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ADRIANA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por MARTA ADRIANA OLIVEIRA LIMA, revogando-se a tutela 

antecipada anteriormente deferida e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1043444 Nr: 43240-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte impugnada para 

informar CPF e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 889518 Nr: 22920-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO ALVES 

- OAB:5.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por TEREZINHA CAMPOS ROSA, e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 05 de outubro de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1043444 Nr: 43240-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente à fl. 171 destes autos de AÇÃO 

ORDINÁRIA que AUGUSTO CESAR BONUTTI ajuizou em desfavor do 

SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

LTDA.

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VIII do NCPC.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 912087 Nr: 38237-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESÁRIO RABELO DE AMORIM, RICARDO BERTOLINI, 

SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO REIS ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 São essas as premissas pelas quais, entendo não que não assiste razão 

à Requerente.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado CESÁRIO RABELO DE AMORIM, por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881398 Nr: 17630-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOREASERCH DO BRASIL LTDA, SCHLUMBERGER 

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO RODRIGUES MOURA 

JUNIOR - OAB:84.057/RJ, thiago guedes pinto pinheiro - OAB:162132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, 

ratificando a liminar anteriormente deferida, e determino ao impetrado que 

promova a inscrição das Impetrantes no cadastro de contribuintes 

provisórios, consignando-se ainda, que as autoridades Impetradas 

deverão se abster de efetuar a apreensão dos bens integrantes do ativo 

imobilizado das Impetradas, ou dos materiais de uso e consumo, 

exclusivamente quanto a natureza da operação tratar-se de remessa para 

prestação de serviços, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins.

Com fundamente no art. 14, §1º, da Lei n. 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 de 

sentença.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após arquive-se com as baixas pertinentes.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 898561 Nr: 28760-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI, MARIA 

ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS 

PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 353384 Nr: 23807-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACI PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504378-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Diretor Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho abaixo. DESPACHO: "Vistos, Haja vista informação contida na 

certidão de id. 1587172, intime-se a impetrante para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028602-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PINTO (ADVOGADO(A))

SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (LITISCONSORTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão 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. DECISÃO: “Vistos, Compulsando os autos verifico 

que houve equívoco no cadastramento do processo eis que consta como 

carta precatória, contudo, ao analisar a inicial é evidente que trata-se de 

uma ação ordinária de anulação com pedido de liminar. Em sendo assim, 

diante da informação contida no petitório de id. 15152991, bem como, a 

nova ação interposta, autos 1028602-48.2018.8.11.0041, em tramite na 1ª 

vara especializada da Fazenda Pública, determino o arquivamento destes 

autos, com as devidas baixas no sistema. Cumpra-se.”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020522-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (AUTOR(A))

CARLA SALVADOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos encartados 

juntamente com petição de especificação de provas apresentada pelo 

Requerido e encartada no Id. nº 6853817. DESPACHO: "Vistos, etc. Nos 

termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos 

encartados juntamente com petição de especificação de provas 

apresentada pelo Requerido e encartada no Id. nº 6853817. Decorrido o 

prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002639-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA ANDREATTA CORAZZA (IMPETRANTE)

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 15327650, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000804-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PORTELA SOARES (IMPETRANTE)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA UFMT (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14476956, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006104-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

LUCIDIO EMILIANO DE JESUS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14476042, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 
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cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000209-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO (A) ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

CHEFE DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS DA SEMA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14122168, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024595-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA MARES (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 08/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030896-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO (AUTOR(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista que o INSS registrou ciência do despacho de 

ID 1700582 em 28/09/2018, o pedido de ID 15422401 resta prejudicado. 

Designo o dia 08/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por 

ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo 

de realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029732-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

FRANCISCO DE ASSIS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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: 1021645-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

EDIMAR RODRIGUES CUNHA (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 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: 1007676-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA DA SILVA SANTANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: “Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA, para que o Impetrante possa proceder ao licenciamento 

anual do veículo descrito na inicial, sem a exigência do pagamento das 

infrações indicadas nos autos, tornando definitiva a liminar deferida. 

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com 

fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P. R. I. C.”.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007676-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA DA SILVA SANTANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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: 1022543-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELLE MOURA CUIABANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032355-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016254-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

PEDRO SARAIVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 08/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015952-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015963-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE ARRUDA TORRES (AUTOR(A))

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 
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complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012451-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZO DE SOUZA PORTO (AUTOR(A))

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029134-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028862-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

MERCINDO DE LIMA CORREA PONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista que o INSS registrou ciência do despacho de 

ID 15378645 em 27/09/2018, o pedido de ID 15423112 resta prejudicado. 

Designo o dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e trinta minutos) 

por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo 

de realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1056476 Nr: 49357-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES APARECIDA SCATOLIN CATELAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por IRAIDES 

APARECIDA SCATOLIN CATELAO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 964697 Nr: 6811-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 

EMPREGO E CIDADANIA E ASSISTRNCIA SOCIAL, SUPERINTENDENCIA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR
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 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, 

consequentemente, EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC.Condeno a parte autora em custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Sentença não sujeita à reexame necessário.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 214607 Nr: 23504-56.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ORDÔNIO DOS SANTOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, LÉCIA NIDIA FERREIRA TAQUES - OAB:9412, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que o processo já possui decisão de 

homologação dos cálculos referentes a execução (vide fl. 456/546-v).

Em que pese o fato da manifestação de fls. 457/467 anteceder a data da 

decisão supracitada, a mesma apenas foi juntada nos autos após a 

publicação da decisão, portanto não sendo possível a sua análise.

 Desse modo, cumpra-se o determinado no parágrafo penúltimo e último da 

decisão de fl. 456/456-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883399 Nr: 18837-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITENALDO SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OCIMAR 

CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - 

OAB:3954/TO

 Vistos, etc.

 Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifique a 

necessidade de produção de prova testemunhal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 445859 Nr: 20369-60.2010.811.0041

 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: MARIA ELZA PENALVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte autora, arguindo 

a existência de omissão na sentença de fls. 4.025/4.028, que julgou 

improcedentes os pedidos da autora, uma vez que na sentença atacada 

não teriam sido analisados as nulidades apontadas no processo 

administrativo.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 4.036), o Requerido 

apresentou contrarrazões às fls. 4.037/4.040.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão na decisão atacada, 

uma vez que a magistrada sentenciante analisou que fora oportunizado o 

contraditório e ampla defesa à autora no bojo do processo administrativo, 

não verificando irregularidades no PAD, como se depreende do trecho 

abaixo transcrito:

“Dessa forma, da análise das provas apresentadas, depreende-se que o 

processo se desenvolveu em observância à lei, porquanto, foram 

respeitadas todas as fases do procedimento, quais sejam, a instauração, 

com a publicação do ato que constituirá a comissão, o inquérito 

administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório e o 

julgamento.

Da mesma maneira, durante a fase de instrução, a autora teve ciência dos 

atos praticados pela comissão, tendo, inclusive constituído advogado para 

defesa técnica, o qual participou dos depoimentos das testemunhas 

indiciadas.

Em vista disso, não houve qualquer vício quanto à instauração da 

comissão, bem como, quanto às fases do procedimento, o que afasta a 

alegada ilegalidade.”

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 433319 Nr: 12811-37.2010.811.0041

 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: MARIA ELIAS DE CARVALHO, MARIA ELISA BUFULIN 

GONÇALVES, MARIA ELISE BARROS DE SÁ, MARIA ELISA DE OLANDA 

FERRAZ, MARIA ELISABETE SOUZA LISBOA, MARIA ELISABETH ALVES 

AGUIAR, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT 

- SINTEP, MARIA ELIZENA AMELIA DE NORONHA, MARIA ELOSA DE 

AQUINO VENTURA, MARIA ELIZABETH NEVES TENORIO, MARIA 

ELIZABETH RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte requerida, 

arguindo a existência de omissão na sentença de fls. 121/125, que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos dos autores, uma vez que os 

índices de juros e correção monetária aplicados não estariam de acordo 

com os precedentes do STF e do TJ.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 130), os Requerentes 

apresentaram contrarrazões às fls. 131/132.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão na decisão atacada, 

uma vez que os índices de juros e correção monetária foram aplicados na 

sentença atacada, mesmo que diversa daquela pretendida pelo 

Embargante.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 
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hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036734 Nr: 39934-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON BARBOZA DE SOUZA, MARIA SALETE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante da informação de não publicação da sentença noticiada na 

certidão de fl. 181, providencie a Secretaria nova publicação.

Após, intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 815615 Nr: 22060-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, VALDENICIO LIMA DA SILVA SANTOS, 

VANORTH AUTOMOVÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Villela Basseto - 

OAB:132993 OAB/MG, Isabella Alves Sarsur - OAB:123171 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir soares de Amorim 

Silva - OAB:10019-E

 Com efeito, a sentença proferida às fls. 99/101 não observou que a parte 

autora é uma empresa de grande porte, e por essa razão não pode figurar 

como autora no Juizado Especial da Fazenda Pública conforme o disposto 

no art. 5º, I da Lei nº 12.153/2009.Todavia, persiste a necessidade de 

adequação do valor da causa, pois o valor indicado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico pretendido.Diante de todo o exposto, 

ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão 

apontada, revogando a sentença de fls. 99/101.Intime-se o Requerente 

para que promova a adequação do valor da causa no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 793213 Nr: 47303-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DO ESTADO, AGENTE DA AREA 

INSTRUMENTAL DA SERCRETARIA DE ESTADO DE ADM.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte autora, arguindo 

a existência de contradição e obscuridade na sentença de fls. 82/85, que 

denegou a segurança vindicada, uma vez a sentença atacada seria 

contrária às evidências constantes nos autos.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 90), o Estado de Mato 

Grosso apresentou contrarrazões à fl. 91.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de contradição ou obscuridade na 

decisão atacada, uma vez que a mesma foi baseada nos fatos e 

documentos dos autos.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 853645 Nr: 56301-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, 

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte autora, arguindo 

a existência de omissão na sentença de fls. 131/133, que julgou 

improcedentes os pedidos da autora, uma vez que na sentença atacada 

não teria sido analisada a estabilidade funcional do autor que já pertencia 

aos quadros do Município desde 1974, além de não ter sido abordado a 

necessidade de implantação do PCCR da Lei nº 134/2005.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 140), o Requerido 

apresentou contrarrazões às fls. 141/142.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão na decisão atacada, 

uma vez que não verifiquei na exordial a informação de que o Requerente 

laborava para o Município desde 1974. A inicial informa que o autor teria 

participado de concurso público para os quadros da AMMS e lotado na 

Sanecap em 17/04/2003 até o ano de 2012, inclusive no tópico onde trata 

da “estabilidade no serviço público", novamente consta a informação de 

que “o Requerente por mais de 07 anos prestou serviços lotada na 

Sanecap.” (fl. 07), se referindo ao concurso regido pelo Edital nº 01/2001.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1042267 Nr: 42616-59.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE HOROMIDAS CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por DEIZE 

HOROMIDAS CAVALCANTI contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 335920 Nr: 6683-69.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANE FÁTIMA RODRIGUES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE COMPRAS E 

LICITAÇÃ, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Requerido se manifestou favoravelmente aos 

cálculos apresentados à fl. 243 e 243-verso no que tange à condenação 

principal, tendo manifestado contrariamente apenas quanto ao cálculo dos 

honorários advocatícios, e que a parte autora não se manifestou a 

respeito da impugnação conforme certidão de fl. 250, HOMOLOGO os 

cálculos constantes às fls. 243/243-verso e 248, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos.

Intime-se o Requerido para que se manifeste quanto ao pedido de 

habilitação formulado às fls. 252/261, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade, cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, 

do Conselho Nacional de Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para 

que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 951439 Nr: 635-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS - CASA PERNAMBUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - 

OAB:208.459-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, 

consequentemente, EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, ficando revogada a decisão de 

fls. 64/65.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Sentença não sujeita à reexame 

necessário.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1063938 Nr: 52690-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por NORBERTA 

MARIA DE JESUS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1048187 Nr: 45552-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARCOS 

ANTONIO FERREIRA SAMPAIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 
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incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037163 Nr: 40146-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6.764/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por EDNA MARIA 

DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062246 Nr: 52020-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILDE RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB/MT - COMPANHIA DE HABILITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, MARILEIDE GOBATO VIDOTTI, INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Reconhecimento de Domínio com Retificação no 

Registro de Imóveis da Titularidade ajuizada por ENILDE RAMOS 

VARANDA em face do COHAB/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INTERMAT, ANTONIO ADEMAR VIDOTTI E MARILEIDE GOBATO VIDOTTI, 

objetivando o reconhecimento judicial do domínio para que a requerente 

suceda em todos os direitos em relação ao imóvel situado à Rua 45, 

Quadra 43, Casa nº 11, Bairro CPA IV 1ª etapa, em Cuiabá/MT, adquirindo 

a propriedade do imóvel.

Tendo em vista a manifestação do Estado encartada às fls. 242/243, 

informando a existência de conexão com outra ação em trâmite junto à 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública, cujos fatos encontram-se 

relacionados com a presente demanda, e o Ofício nº 52/2018 de 

titularidade do magistrado da especializada mencionada, requerendo o 

encaminhamento dos autos, fundado no princípio da economia e 

celeridade processual, remetam-se os autos à 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em razão de conexão entre as ações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1005821 Nr: 25819-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISON ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ELISON 

ALVES BEZERRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037791 Nr: 40484-29.2015.811.0041

 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: ANA LUCIA VIEIRA ESTRELA, VALDENE LEANDRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, 

WILSON BELONE - OAB:19.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração ajuizado por ANA LUCIA VIEIRA 

ESTRELA E OUTRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando 

suprir erro material constante na sentença de fl. 161/161-verso.

Sustentam os embargantes que a sentença de fl. 161/161-verso 

condenou os autores em honorários de sucumbência no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e 

suspendeu a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida.

Ponderam que não foi observado que no acordo constava que as partes 

iriam arcar com os honorários de seus respectivos patronos, razão pela 

qual interpõem os presentes embargos para excluir a condenação dos 

autores em honorários de sucumbência.
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É o relatório.

Decido.

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).

É fato que se a discussão fosse acerca do mérito, a via pleiteada não 

deveria ser essa, posto que a mera irresignação com o resultado do 

julgamento não se amoldaria em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Consoante ao breve relatório acima, a autora pretende a correção de erro 

material contido na sentença atacada.

Desse modo, razão assiste à embargante.

 Com efeito, a sentença proferida à fl. 161/161-verso não observou a 

parte do acordo entre as partes onde se referia a honorários 

advocatícios.

Diante de todo o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração 

para sanar o erro material apontado, e alterar o trecho da parte dispositiva 

da sentença de fl. 161/161-verso, fazendo constar o seguinte:

“Deixo de condenar os Requerentes em honorários conforme acordado no 

documento de fl. 159.

Condeno os Requerentes em custas processuais, contudo, fica suspensa 

sua exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de justiça à fl. 

129.”

No mais, a sentença persiste tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 400738 Nr: 33608-68.2009.811.0041

 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: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21.705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos, etc.

 Intime-se o Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

quanto ao petitório de fls. 161/164.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 802257 Nr: 8720-93.2013.811.0041

 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: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT, 

TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte autora, arguindo 

a existência de omissão na sentença de fls. 145/151, que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos do autor, uma vez que na sentença 

atacada não teriam sidos analisados os fatores socioeconômicos do 

requerente.

Requer que o auxílio acidente concedido seja convertido em aposentadoria 

por invalidez.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 159), o Requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 160).

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão na decisão atacada, 

uma vez que foram analisados todos os argumentos do autor.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que não obteve o 

provimento jurisdicional desejado, fato processual que não se amolda em 

nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do 

CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 823168 Nr: 29283-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIROM PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M GONZALES JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte requerida, 

arguindo a existência de omissão na decisão de fls. 82/83, uma vez que o 

valor da execução não se submeteu às regras do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

O Requerente apresentou contrarrazões às fls. 94/100.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão na decisão atacada, 

uma vez que os índices de juros e correção monetária foram aplicados na 

sentença atacada, mesmo que diversa daquela pretendida pelo 

Embargante.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte requerida com o decisum que lhe 

é desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 917168 Nr: 41546-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 
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reconhecer o direito ao restabelecimento do auxílio doença, devendo o 

benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade, CONDENANDO o 

Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde a cessação 

indevida, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da 

Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso 

com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Tendo em vista a juntada do laudo pericial, determino a expedição de 

alvará para levantamento dos honorários periciais, observando os dados 

bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 101.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta 

decisão.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da 

condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1023662 Nr: 33753-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL NORTE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - 

ME, ALDENS NEVES DE MACEDO, LUCIANA CONTE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum, fato processual 

que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 

1.022 e seguintes, do CPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 839047 Nr: 43579-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA, 

UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, 

GILDO DOS SANTOS TELES, OSVALDO GOMES DE CARVALHO, 

CLEMILSON MORENO DO NASCIMENTO, LUIZ BENEDITO DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, STÊNIO HENRIQUE SOUSA GUIMARÃES, 

RAIMUNDO NONATO MEDRADO, ALEX GOMES BARBOSA, CLEINEDI 

PEREIRA DA SILVA, EMERSON SOUSA DOS SANTOS, FABIO LIMA 

CORREIA, JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, PAULO JOSE DA SILVA, 

ROBSON BORGES PIMENTEL, SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, WALDESON 

JERONIMO DE SOUZA, WANIA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a petição apresentada pelo requerido ás fls. 983/984, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 10862-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON PROFETA DA CRUZ E OUTROS., OUTROS, 

ABRAÃO DE SOUZA DANTAS, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, ABRÃO 

BENEDITO DE TOLEDO, ABRÃO FERREIRA DE BRITO, ACÁCIO 

RODRIGUES BARBOSA, MOACIR DO COUTO, ABRAAO APARECIDO 

CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CÉZAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOSE 

VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, ULINDINEI 

ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da certidão expedida pela contadoria, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854453 Nr: 57011-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCINEU DA SILVA MELO, KESIANE OLIVEIRA DA 

SILVA, AELSON MIRANDA, JOCILEIDE APARECIDA DA SILVA, CARLOS 

MARCELO GEHM, JEZIEL XAVIER MARQUES, GILSON SIRINO DA SILVA, 

HIGINO FILHO, VANDERSON GARCIA LOBATO DO PRADO LOPES, 

ADAILTON FERNANDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 319-v, determino à Secretaria que certifique 

nos autos quanto à efetivação da intimação das partes nos termos ali 

dispostos, bem como quanto à sua eventual manifestação nos autos ou 

decurso de prazo.

Caso ainda não tenha ocorrido, providencie-se a intimação das partes do 

retorno dos autos do E. TJMT, para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 929367 Nr: 48926-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BALISTA GARBELINE, RAFAELA 

ALVARENGA AGUILERA BITTANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se constar petição da advogada da 

requerente (fl. 287) noticiando o óbito da parte autora destes autos de 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA.

Conforme exposto acima, a Autora faleceu sendo, no caso, impossível a 

continuação do feito, uma vez que se trata de ação indisponível e de 

natureza personalíssima.

 Sendo assim, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021645-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))
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EDIMAR RODRIGUES CUNHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIMAR 

RODRIGUES CUNHA contra ato dito coator praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT, 

objetivando a suspensão do ato coator, a fim de que a Impetrada autorize 

a retirada do documento de porte obrigatório (CRLV) do veículo 

REUNALT/SANDERO GTL 16HP, placa QBA5416, independente do 

pagamento de multas, visto que não foi o Impetrante notificado das 

mesmas. Em breve síntese, o impetrante argumenta não ser justa a 

vinculação do licenciamento do seu veículo ao pagamento das multas de 

trânsito das quais não foi notificado. Com a inicial vieram documentos. É o 

que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos 

termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de 

medida liminar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). No que tange ao licenciamento do 

veículo, tenho convicção que se revela ilegal a vinculação do IPVA ao 

pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou 

seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto na legislação de 

trânsito. Todavia, as provas que acompanham a petição inicial não 

demonstram a probabilidade do direito invocado. De acordo com o CTB: 

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário 

do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º 

A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do 

veículo será considerada válida para todos os efeitos. Tendo em vista as 

provas que dos autos constam percebo que os endereços do autor 

cadastrados junto ao DETRAN são “Rua Papa João XXIII, nº 13, quadra 04, 

Bairro Maringá I, Várzea Grande – MT” e “Av. Marechal Deodoro, nº 2344, 

Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT” (fl. 33) ao passo que seu endereço atual, 

conforme declarado na exordial e que consta do comprovante de 

endereço de fl. 16 é “Rua do Pequi, nº 105, Bairro Poção, Cuiabá – MT”. 

Ora, a divergência dos endereços (cadastrado junto ao órgão e atual) é 

visível. Como esperava o autor ser notificado das multas se o endereço 

cadastrado junto ao DETRAN não é o seu endereço atual? Embora alegue 

que os referidos endereços são de suas atividades profissionais, o 

mesmo não juntou comprovantes atuais de tais endereços, não 

comprovando, portanto, suas alegações. Destarte, a fumaça do bom 

direito referente à ausência de notificação não está presente. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto, o que não fez. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado. No mais, tem sido ponto pacífico na 

jurisprudência a possibilidade de vincular o licenciamento do veículo ao 

pagamento das multas por ventura existentes, desde que tenha havido 

notificação válida. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029732-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

FRANCISCO DE ASSIS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA contra ato coator da 

DIRETORA DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/MT, onde pleiteia a suspensão 

do ato lesivo, permitindo ao Impetrante renovar sua Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH). O impetrante relata, em síntese, que é motorista 

profissional e que possui carteira nacional de habilitação na categoria A/D, 

a qual lhe autoriza conduzir veículos leves e pesados, como por exemplo, 

carros de passeio e carretas. Estando Prestes a encerrar prazo de 

validade de sua CNH o impetrante tomou as devidas providencias para 

promover a renovação, procedendo à realização de exame toxicológico, 

conforme exigido pela legislação. Relata que o exame foi realizado em 

laboratório devidamente autorizado junto ao DETRAN, tendo sido coletado 

material na data de 15/06/2018, com resultado em 25/06/2018, o qual 

indicou resultado positivo para uso da droga cocaína. O Impetrante afirma 

que nunca fez uso de cocaína ou qualquer outro entorpecente, razão pela 

qual realizou um exame de contraprova em 27/06/2018, com resultado em 

03/07/2018, indicando resultado negativo para cocaína, mas positivo para 

uso de grupo de canabinoide, o que levou o DETRAN a negar a renovação 

de sua CNH para conduzir veículos pesados. Alega que tal negativa 

interfere diretamente em sua atividade laborativa, causando prejuízos de 

ordem moral e material, pois, repisa que, nunca fez uso dessas 

substâncias. Diante dos dois resultados acima mencionados, o autor, no 

dia 25/07/2018, realizou exame em outro laboratório credenciado ao 

DETRAN, com resultado em 01/08/2018, o qual resultou negativo para 

ambas as substâncias atestadas anteriormente. Em que pese tal 

resultado, a Impetrada recusou este último exame sob o argumento de que 

deveria ter sido feito pelo mesmo laboratório dos demais exames. O 

impetrante, diante destas circunstâncias, teve sua CNH suspensa, por 

três meses, ao final dos quais poderá realizar novo exame toxicológico. 

Afirma que tal suspensão afeta sua atividade laborativa uma vez que 

depende da CNH para trabalhar. Assim, não lhe restando alternativa, 

socorre-se ao Poder Judiciário, com vistas a obter a necessária tutela 

jurisdicional. Com a inicial juntou documentos. É o que tinha a relatar. 

Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que 

para a concessão de medida liminar, é necessária a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). A Lei do 

Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 

fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja deferida”. Analisando os argumentos despendidos pelo 

impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido liminar por entender ausente a fumaça 

do bom direito. Em princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da 

Impetrada, a qual demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu 

dever legal, exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. O 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao DETRAN (órgão executivo de 

trânsito do Estado) a função de cumprir a legislação e as normas de 

trânsito e fiscalizar e controlar o processo de reciclagem e suspensão de 

condutores, nos termos do art. 22, CTB: Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, 

fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente; É certo que em caso de 

ilegalidade o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, mas tal é 

exceção, não regra. Em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Diante disso, a 

prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do 

direito invocado, tornando impossível averiguar, neste momento de 

cognição não exauriente, a ilegalidade da restrição imposta pelo 

DETRAN-MT. Ao que tudo indica a suspensão da CNH do Impetrante se 
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deu com amparo na legislação de regência, em consonância com os 

exames realizados. Não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade da restrição em questão. Não seria 

razoável inversão do rito neste momento, uma vez que necessária a 

manifestação das partes e a produção de provas. A tutela liminar possui 

caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao 

acolhimento do pedido de liminar do impetrante. Isso posto, INDEFIRO a 

liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010131-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. VANILCE CREIA DE BARROS CURADO ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (URV) em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é servidora do 

Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente, que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, busca por meio do presente feito, a condenação do Requerido para 

incorporar à remuneração do Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a remuneração. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação ao ID. 13773092. Impugnação à 

contestação ao ID. 142052680. As partes foram intimadas sobre provas 

(fl. 82). O Requerido reiterou os fundamentos da contestação e 

alternativamente requereu a produção de prova pericial contábil. A Autora 

requereu a inversão do ônus da prova, a fim de determinar ao Requerido 

que junte as fichas financeiras da mesma, bem como outros documentos 

pertinentes ao caso. Ouvido o Ministério Público, este entendeu 

desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória, comportando o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. Em que pese a 

autora ter requerido a inversão do ônus da prova e que fosse determinado 

ao Requerido a juntada de documentos que considera pertinentes à 

questão, tenho que a mesma, além de desnecessária para o deslinde da 

causa, não é compatível com a sistemática do art. 373, CPC, o qual impõe 

que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Inicio a análise 

pela argumentação levantada pelo Requerido no sentido de que não cabe 

a condenação ao pagamento de URV no presente caso, tendo em vista o 

contrato com a autora se tratar de contrato temporário. Pois bem, restou 

cabalmente provado nos autos que a autora trata-se de trabalhadora 

temporária vinculada à Secretaria de Educação. Sabe-se que os contratos 

temporários tratam de situações específicas e excepcionais, sendo fixado 

o valor dos proventos de forma específica tendo em vista a natureza do 

cargo, dentre outros fatores. Neste sentido, o TJ/MT já sedimentou 

entendimento no sentido de que o contrato temporário não gera direito ao 

recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do 

Cruzeiro Real para URV: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE 

REAL DE VALOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. O servidor que possuir vínculo 

de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao 

recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da 

conversão do cruzeiro real para URV - Unidade Real de Valor. Verificado 

que o acórdão contém vício a influenciar no resultado do julgamento, é de 

rigor que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes. (TJMT. 

Embargos de declaração nº 53320/2018. Rela. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves. Data de julgamento: 14/08/2018). APELAÇÃO CÍVEL– 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE 

TEMPORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PARTE DISPOSITIVA DA 

SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO 

DESPROVIDO. O servidor público que mantêm vínculo funcional 

exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer 

recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do 

Cruzeiro Real para URV, tendo em vista que na vigência do contrato 

temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na 

avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo. 

(TJMT. Apelação nº 156613/2017. Rel. Des. José Zuquim Nogueira. Data 

de julgamento: 07/08/2018). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. O servidor que 

mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração 

não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da 

conversão da moeda em URV. (TJMT. Apelação nº 

1006133-59.2017.811.0003. Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. 

Data de julgamento: 30/07/2018). Assim, não há direito para a autora, uma 

vez que seu contrato de trabalho trata-se de contrato temporário. Diante 

de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 52. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014762-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

MAINE MARTINS CAMPOS (AUTOR(A))

MARIO GIOVANNI DE SOUZA (AUTOR(A))

AUREA MARIA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

EDILENE MACEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. AUREA MARIA BATISTA DA SILVA e outros ajuizaram a 

presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PERDA SALARIAL (URV) 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que são servidores 

(ativos, inativos e pensionistas) do mesmo e que sofreram prejuízos 

financeiros, uma vez que, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Sustentam os Requerentes que os Tribunais Superiores firmaram 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, buscam por meio do 

presente feito, a condenação do Requerido para incorporar à sua 
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remuneração, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas recebidas que 

compõem a sua remuneração. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação tempestiva ao ID. 13695148 com preliminar de 

prescrição. Com a contestação juntou documentos. Impugnação à 

contestação ao ID. 14262636. As partes foram intimadas sobre provas e 

ambas informaram não possuírem mais provas a produzir além daquelas 

que já constam dos autos. Ouvido o Ministério Público, este entendeu 

desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória, comportando o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. Inicio a análise pela 

preliminar levantada pelo Requerido: prescrição. Sabe-se que o direito de 

ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, 

que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito 

e ação contra os mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, 

relacionadas com o crédito decorrente da URV, não vinha reconhecendo a 

ocorrência da prescrição, por entender se tratar de parcelas de trata 

sucessivo, com prescrição apenas nas prestações referentes ao 

quinquênio anterior a propositura da ação. No entanto, diante da decisão 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, há a 

necessidade de novo enfrentamento da questão. O Supremo Tribunal 

Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento no sentido de que os 

servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de 

cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que 

tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais. 

Assentou, também, que o termo final para a percepção dos valores 

referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV é o momento 

que a carreira passar por reestruturação remuneratória. Eis a ementa do 

RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, 

os requerentes são servidores públicos do Município de Cuiabá. É sabido 

que a carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi organizada e 

estruturada por meio da Lei Complementar nº 93/2003, ou seja, 

posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e 

dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 2005, 

2007, 2008, 2009, 2010 etc., com reestruturações e ganhos financeiros 

para os servidores do Município de Cuiabá. Revela-se, limpidamente, que 

foi promovida a estruturação da carreira (em 2003 e novas 

reestruturações nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2018 e a data em que a Lei 

de estruturação/reestruturação passou a vigorar (2003), transcorreu 

lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 
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Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira dos 

autores, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032362-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA YU WATANABE (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Indústria Gráfica Brasileira Ltda. em face 

de ato ilegal supostamente praticado pelo Pregoeiro da Comissão de 

Licitação da SEGES/MT e pelo Secretário de Estado de Gestão de Mato 

Grosso. De acordo com a disposição contida no artigo 96, I, "g", da 

Constituição Estadual, compete privativamente ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso processar e julgar os mandados de segurança 

impetrados contra atos dos Secretários de Estado. Isto posto, faculto à 

parte impetrante a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

para, querendo, substituir ou excluir as autoridades indicadas como 

coatoras, sujeito ao declínio de competência em favor do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos para novas deliberações. 

Intime-se. 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: 1032565-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PESADO TRANS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Vistos, etc. Determino à Impetrante a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos 

cópia do documento comprobatório de propriedade do caminhão 

apreendido, bem como cópia do contrato de transporte firmado com a 

empresa proprietária das mercadorias apreendidas. Intime-se. 

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: 1033071-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

JURANDI MESSIAS ALVES (IMPETRANTE)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - 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 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

RENAULT/DUSTER, ano/modelo 2014/2015, placas QBB-4078, cor 

predominante VERDE, renavam nº 01250152277, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033190-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CURVO DA BOA MORTE (IMPETRANTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

FIAT/UNO MILLE, ano/modelo 2012/2012, placas AAVN-2158, cor 

predominante BRANCA, renavam nº 00471507962, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007715-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

LUCIANNA DE LARA PINTO COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

HONDA/FIT ano/modelo 2008/2008, placas NJG-9537, cor predominante 

CINZA, renavam nº 976559730, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 307295 Nr: 16515-63.2007.811.0041

 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: CARMELINDA ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

(...)

Diante do exposto, não podendo a parte autora esperar a aquisição dos 

medicamentos por parte do requerido, pois caso não seja medicada 

atempadamente, corre risco de piora no seu quadro clínico, DEFIRO o 

bloqueio judicial do numerario existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 63,48 (sessenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), para assegurar a aquisição do medicamento 

para continação do tratamento, decorrido do descumprimento da 

antecipação de tutela concedida, a ser transferido, para a conta de 

titularidade da empresa PAULA PINTO CALIL EIRELLE-ME, Banco Itaú, 

Agência 8399, Conta Corrente: 06923-9, CNPJ: 06.953.423/0001-02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 806694 Nr: 13179-41.2013.811.0041

 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: FABIO GOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 13179-41.2013.811.0041 – Cód. 806694

REQUERENTE: FABIO GOBBO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a notícia de que até o presente momento 

não fora implantado o benefício concedido por meio da sentença de fls. 

192/195, razão pela qual se pleiteia a intimação do requerido para que seja 

determinada a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que, conforme se verifica às 

fls. 36, inicialmente, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela 

formulado pela parte requerente, sendo que quando da prolação da 

sentença o ente público foi condenado ao pagamento do benefício 

pretendido sem haver menção a tutela antecipada pretendida apta a 

ensejar a implantação imediata do benefício.

 Registra-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração 

aptos a modificar a sentença em questão, não cabendo a análise do 

pedido de tutela provisória neste momento por este juízo, uma vez que já 

esgotado o seu ofício jurisdicional.

Nesta hipótese, eventual pleito antecipatório deverá ser dirigido ao Tribunal 

competente. Afinal, a norma do artigo 494 do Código de Processo 

Civil/2015, tal como o antigo 463 do CPC/1973, consagra o princípio da 

inalterabilidade da sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 197/198.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 930512 Nr: 49569-73.2014.811.0041

 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: NEDI SUCOLOTTI CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13663, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Ação Obrigação de Fazer n.º 49569-73.2014.811.0041 – Cód. 930512

Requerente: Nedi Sucolotti Crespani.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

1 - Comunique-se a digna Desa. Maria Aparecida Ribeiro relatora do 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000418-79.2016.811.0000 acerca 

do édito sentencial proferido no dia 08/06/2018 por este Juízo Singular.

 2 - Certifique-se o transito em julgado da sentença proferida às fls. 

767/770-verso.

3 - Acaso positiva a certidão, e anotado o trânsito em julgado da 

“decisum”, intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da 

Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001), 

tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, fls. 771/776, nos moldes do artigo 534 do CPC/2015.

Ultimadas tais providências, façam-me os autos concluso.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895198 Nr: 26644-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20.261-B, MARCELO DE OLIVEIRA VIANA - OAB:22796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Ação Obrigação de Fazer nº 26644-83.2014.811.0041 – Cód. 895198

Requerente: Rafael Land.
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Requerido: Estado de Mato Grosso.

 Vistos e etc.

Cuida-se de nova denúncia de descumprimento aviado pela parte 

requerente em que requer a intervenção deste Juízo com vista a ser 

intimado o executado para que cumpra a decisão que determinou o 

fornecimento dos medicamento (MYOZYME 50mg INJ), sob pena de 

bloqueio de valores das contas públicas do Requerido, afim de assegurar 

custeio do medicamento pretendido.

 Razão pela qual postula pelo bloqueio judicial de valores na conta única 

do requerido no importe R$ 188.568,00 (cento e oitenta e oito mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais) para um mês de tratamento.

Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE e na sua falta o SECRETÁRIO ADJUNTO ou quem 

estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão, para tanto, consigno 

o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, o cumprimento deverá ser 

provado mediante a instrução de documentos.

Intime-se também a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

 Concomitantemente, colha-se o r.parecer ministerial.

 Em seguida, decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se com urgência, nesta datam, inclusive em regime de plantão, se 

necessário.

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811990 Nr: 18487-58.2013.811.0041

 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: AIDIR DO AMARAL CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT, PAULO ARAUJO - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB:, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. 

MUNICIPAL - OAB:3845

 Processo nº 18487-58.2013.811.0041 - Cód. 811990

Requerente: Aidir do Amaral Campos.

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Certifique-se na Secretaria Unificada a existência de valor depositado na 

conta judicial deste feito, devendo juntar o extrato da pesquisa, em razão 

da nota de empenho efetuada pelo Estado de Mato Grosso colacionada à 

fl. 65, no valor a época de R$ 12.967,20 (doze mil, novecentos e sessenta 

e sete reais e vinte centavos), como forma de custear o tratamento 

ofertado a paciente em rede particular.

Ultimada tal providência, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 449930 Nr: 22686-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO - 

OAB:11.679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 22686-31.2010.81.041 - CÓDIGO: 449930

Requerente: Maria José Pereira do Nascimento.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos e etc.

Manifeste-se a Autarquia Federal, requerendo e justificando o que 

entender de direito.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 771339 Nr: 24404-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO HENRIQUE DE 

FIGUEIREDO, DOMINGO SÁVIO DE ARRUDA FIGUEIREDO, Fabíola Carla 

Cunha Carneiro Figueiredo de arruda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO 

FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423/MT, FABIOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10743, FLAVIO LUIS FIGUEIREDO DE ARRUDA - 

OAB:12814

 Vistos.

1 Acerca do alegado, certifique-se.

2 - Certifique-se, também, sobre a efetiva transferência do numerário para 

A CONTA DO ESPÓLIO, bem como da cientificação do Juízo da Família e 

vinculação aos autos de inventário.

3 - Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 736320 Nr: 32741-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA FIGUEIREDO JIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHISTYAN GOMIDE - 

OAB:7.416, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo pertinente ao 

adicional de insalubridade, agora modulados nos termos dos parágrafos 

anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do 

CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes 

litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno do novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 375538 Nr: 12325-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. S. C, CARMEN VIRGINIA BARZSINA, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Processo nº 12325-86.2009.811.0041 – Cód. 375538

Requerente: Ricardo Ferreira de Andrade.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Em virtude da insurgência elencada pelo causídico da parte autora, fls. 

220/223, entendo necessário e por cautela, antes mesmo de analisar o 

pedido de sequestro judicial da conta única do executado, determino que 

certifique-se nos autos a existência ou não de deposito judicial pertinente 

ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida à fl. 216.

Ultimada tal providência, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790903 Nr: 44964-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:DEF. P. / RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO SANTOS 

DE CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, ROMERO 

SUASSUNA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em 

conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de R$ 1.227,78 

(mil, duzentos e vinte e sete e setenta e oito centavos), para assegurar a 

aquisição dos medicamentos pleiteados pelo requerente, decorrido do 

descumprimento da liminar retro, a ser transferido, após a prestação de 

contas pormenorizada, com notas fiscais e demais documentos, para a 

conta de titularidade da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, Banco do Brasil, Agência nº 

4205-6, Conta nº 2739-1.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal.Na sequência, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, encaminhem-se 

os autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 343863 Nr: 14321-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448, TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:9787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - PROC. FEDERAL. INSS - OAB:

 Isto posto e, diante da concordância entre os litigantes, HOMOLOGO os 

valores apresentados para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

expeça-se ofício requisitório, (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no valor atinente a condenação 

principal. No tocante aos honorários advocatícios, determino a expedição 

de requisição do pagamento de pequeno valor (RPV), no valor 

supramencionado. Noutra senda, haja vista a denúncia de 

descumprimento de decisão judicial informada pela parte autora na petição 

“retro”, manifeste-se a Autarquia Federal, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo e justificando o que entender necessário ao caso em questão. 

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento dos requisitórios de valores. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1181248 Nr: 44158-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGESLATIVO DE MT- SINDAL, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERV. DO PODER LEGISLATIVO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se a r. decisão proferida pela instância revisora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 401759 Nr: 33887-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 5 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751070 Nr: 2816-29.2012.811.0041

 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: HELADIO CEZAR MENEZES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Fixo como ponto controvertido a comprovação, de fato, da existência de 

ocupação irregular, a data da suposta ocupação da área do requerente, 

em virtude da alegada ocupação da área, bem como o valor da justa 

indenização a ser paga pela possível desapropriação, razão pela qual 

defiro o pedido de produção de perícia técnica formulado pelas partes às 

fls. 107 e 142/143, nomeando como perito deste Juízo o Sr. PALMIRO 

SOARES DE LIMA FILHO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-MT N.º 5670-B, 

ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO, N.º 877, SALA 301-A, CENTRO, 

CUIABÁ-MT, FONES 3621-4883 / 9982-5642, o qual deverá ser intimado 

para apresentar sua proposta de honorários dentro de cinco dias, ou se 

escusar (art. 157 e 465, §2° do CPC).6 - No mesmo prazo, manifestem-se 

as partes.7 6 - Havendo concordância, intimem-se as partes a depositar o 

seu montante integral, também no quinquídio, devidamente rateado nos 

termos do art. 95 do CPC. 7 - Faculto às partes a oportunidade para 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus quesitos dentro de 

quinze dias, a contar da publicação desta decisão, bem como arguam, se 

for o caso, a suspeição ou impedimento do perito (arts. 156, §4° e 467).8 - 

Em seguida, os auxiliares do juízo deverão indicar a data para o início dos 

trabalhos (CPC, art. 474), acerca da qual a secretaria cientificará as 

partes, restando desde já autorizado o levantamento de 50% do valor dos 

honorários. 9 - Prazo para apresentação do LAUDO: 30 (trinta) dias.10 - 

Os senhores assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (artigo 477, §1°, CPC).11 – Desde já, apresento o 

seguinte quesito do juízo:11.1 – Qual é data da suposta ocupação irregular 

que atingiu a propriedade dos requerentes quando da abertura da via 

pública denominada Avenida E3?Intimem-se.Cuiabá, 5 de outubro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 784798 Nr: 38619-73.2012.811.0041

 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: VALTER MARTINS DE SOUZA, RUBENS NUNES DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 988695 Nr: 17977-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, EVA MACENA 

DUARTE DA SILVA, LILIAN TEREZA VIEIRA DE LIMA, JUVENILIO DA SILVA 

LARA, MARIA MOURA DE MATOS, SEBASTIAO MARTINHO DE FARIA, 

NOBILE BERALDO DO NASCIMENTO, VALDECIR GHIRALDELLI, FELÍCIA 

CAMPOS DA SILVA, PAULO CESAR PADILHA, JOSE LOURENÇO DO 

NASCIMENTO, CATARINO FRANCISCO DA SILVA, PAULO CEZAR 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos.

Acerca dos novos documentos e pedido carreados, manifeste-se a parte 

adversa (art. 10, CPC).

Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 741615 Nr: 38444-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SEBASTIÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Arantes Fereira - 

OAB:5920, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 5 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 768238 Nr: 21121-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDRAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 10, CPC, intimem-se as partes para a necessária 

manifestação acerca da eventual litispendência/coisa julgada deste 

processo aos autos de n° 9415-52.2010.811.0041, codigo 426751, que 

tramitaram frente a 2a Vara da Fazenda, e que foram julgados 

improcedentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989060 Nr: 18094-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE CONFRESA S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁTALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo 

parcialmente o mandado de segurança, apenas para afastar a exigência 

do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações 

com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação e 

destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante até 
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31/12/2015.Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa 

jurídica de direito público interessada sobre os termos da presente 

decisão, para os fins do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame 

necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, 

da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT para essa finalidade.P.R.I.C.Cuiabá, 8 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989065 Nr: 18097-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE NORTELÂNDIA LTDA - CONCESSIONÁRIA 

DE SER. PÚB. DE ÁGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE NORTEÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo 

parcialmente o mandado de segurança, apenas para afastar a exigência 

do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações 

com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação e 

destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante até 

31/12/2015.Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa 

jurídica de direito público interessada sobre os termos da presente 

decisão, para os fins do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame 

necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, 

da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT para essa finalidade.P.R.I.C.Cuiabá, 8 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790903 Nr: 44964-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:DEF. P. / RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO SANTOS 

DE CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, ROMERO 

SUASSUNA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em 

conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de R$ 1.227,78 

(mil, duzentos e vinte e sete e setenta e oito centavos), para assegurar a 

aquisição dos medicamentos pleiteados pelo requerente, decorrido do 

descumprimento da liminar retro, a ser transferido, após a prestação de 

contas pormenorizada, com notas fiscais e demais documentos, para a 

conta de titularidade da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, Banco do Brasil, Agência nº 

4205-6, Conta nº 2739-1.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal.Na sequência, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, encaminhem-se 

os autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858408 Nr: 362-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DO VALE MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADO DA 

FUNDAÇÃO PROFº CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS, para 

devolução dos autos nº 362-08.2014.811.0041, Protocolo 858408, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1272741 Nr: 28539-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 DispositivoIsto posto:a)acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para determinar a observância ao teto remuneratório 

constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em 

determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a 

glosa do valor excedente no mês de referência;b)determino a remessa 

dos autos à contadoria judicial para atualização do valor do débito, que 

deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de mora no percentual 

de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 e juros da 

remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, 

bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 

2008.c)sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;d)com o 

retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente 

conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório;e)após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.f)decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da 

exceção contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 21 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1272741 Nr: 28539-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Dispositivo

Isto posto:
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a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 864587 Nr: 5294-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE PEDROSA DA SILVA, ADENALZE MENDES DE 

MELO, ALZIRA DE ARRUDA ALMEIDA, JOSÉ ARLINDO MONTEIRO DA 

COSTA, GENESIO HONORATO MAGALHÃES, GENESIO DA PENHA 

COENGA, ISAAC PEREIRA CORDEIRO, ORESTES BOAVENTURA DE 

MORAIS, OSVALDO RODRIGUES CHAVES FILHO, MARILY DA SILVA 

MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT, GIULLEVERON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12687-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil, a ser suportado pelos vencidos em 

igual proporção (artigo 87 do Código de Processo Civil). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 8 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033023-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA JUVENIZ (AUTOR(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033023-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDA MONTEIRO DE 

PAULA SIQUEIRA JUVENIZ RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com pedido de antecipação de tutela proposta 

por FERNANDA MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA JUVENIZ contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando, em suma, a anulação da CDA nº 

2017219588. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública “Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Da análise dos autos, verifica-se que o 

pedido versa sobre a anulação de débito fiscal inscrito em dívida ativa. 

Desse modo, em se tratando de ação que tem por escopo o 

questionamento de débito inscrito em dívida ativa, compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá processar e 

julgar o presente feito, que se insere no conceito de ações correlatas 

previsto na norma delimitadora de competências, consoante se infere do 

seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em sede de Conflito de Competência: “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) Calha 

transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do 

Conflito de Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta 

a respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na 

Vara Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da 

inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme 

preceitua a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei 

e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Ao arremate, cabe frisar que o artigo 43 do Código 

de Processo Civil assim dispõe em relação ao tema: “Art. 43. Determina-se 

a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta.” Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010972-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER API (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010972-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER API RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos e etc, Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face da 

sentença prolatada no id. 14649050, sob alegação da existência de 

omissão. Argumenta o Embargante, que este douto juízo omitiu na 

sentença prolatada em julgar o pedido de incompetência absoluta do Juízo 

em apreciar a demanda, visto que o valor da causa infere na competência 

do Juizado da Fazenda Pública. Sendo assim, postula que seja sanada a 

omissão, de forma que seja declarada a nulidade da sentença prolatada, 

com posterior encaminhamento dos autos ao Juízo competente, 

observando-se o valor da causa. O Embargado concorda com as 

argumentações explanadas pelo embargante e, pugna pelo conhecimento 

e provimento do recurso. É o que merece registar. Fundamento e decido. 

Por tempestivo e próprio, recebo os presentes embargos. Como é cediço, 

os Embargos de Declaração tem por escopo sanar a existência de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido na decisão 

judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do julgado, caso 

configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios citados. 

Analisando as razões do Embargante, entendo que razão lhe assiste 

quando alega omissão decorrente da ausência de julgamento do pedido da 

incompetência da Vara da Fazenda Pública formulado na peça 

contestatória, pois no caso em tela o valor da causa fixado na exordial foi 

de R$ 40.0000,00 (quarenta e mil reais), não alcançando o teto limite de 60 

(sessenta) salários mínimos previsto pela Lei nº 12.153/2009 em simetria 

com a Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Portanto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se 

insere nas vedações contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, 

impõe-se o declínio da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento 

adotado, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO 

Nº 925/2012-COMAG. Excetuadas as situações previstas em lei, o critério 

que define a competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os 

Juizados Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a 

partir da Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada 

contra ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se 

incluindo em uma das causas excludentes de competência previstas na 

Lei nº 12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na 

qual constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas 

além daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” 

(Conflito de Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, 

Julgado em 29/06/2016) Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, 

por que tempestivos, e, no mérito, dou-lhe provimento, apenas para sanar 

a omissão apontada com base na fundamentação posta ao longo desta 

decisão, REVOGO a sentença prolatada id. 14649050, para que não 

surtam mais os efeitos jurídicos nela contido. Via de consequência, 

reconheço e declaro, a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando 

a remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 

3º, do CPC. Intimem-se. Prossiga-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033000-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCELO DA LUZ CUNHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033908-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. S. (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CARTA PRECATÓRIA PROCESSO: 1033908-95.2018.8.11.0041 Vistos. 

Determino a redistribuição da presente carta precatória, tendo em vista 

que a competência para o seu cumprimento pertence à Vara de Ação Civil 

Pública. Oficie o r. Juízo de origem desta decisão, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033082-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA HOLOUKA NONATO (IMPETRANTE)

ALEXANDRE NARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 

SECITECI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1033082-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CLAUDIA HOLOUKA NONATO contra ato tido 

por ilegal de lavra do SECRETÁRIO DE ESTADO, onde objetiva a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade tida 

por coatora que proceda com a imediata reintegração da Impetrante ao 

posto de trabalho. Em síntese, é o que merece registro. Como mencionado 

acima, cuida-se de Mandado de Segurança, cuja ação tem procedimento 

peculiar, no qual há a exigência da notificação de um agente que esteja 

diretamente vinculado à situação. Ab initio, observa-se que a ação foi 

endereçada a uma autoridade tida por coatora, qual seja o Secretário de 

Estado, ou seja, é manifestamente parte ilegítima a figurar no presente 

writ, razão pela qual não pode estar em Juízo, seja ativa ou passivamente, 

porquanto não tem capacidade processual e, dessa forma, é parte 

ilegítima. Nesse sentido lecionam os doutrinadores Marcelo Alexandrino e 

Vicente Paulo, in verbis: “Assim, na Administração Direta federal, somente 

a União possui personalidade jurídica. Os Ministérios, por exemplo, órgãos 

da Administração Direta Federal, são centros de competência 

despersonalizados, cuja atuação é imputada à União. O mesmo vale para 

a Administração Direta dos Estados, em que somente o Estado-membro 

possui personalidade jurídica, mas não seus órgãos, como Secretarias 

estaduais”. É parte legítima para ser autoridade coatora o agente que 

possui o poder de determinar a execução de atos decisórios, bem como 

competência para corrigir o ato impugnado, levando-se em consideração o 

art. 96, I, alínea ‘g’ da Constituição do Estado de Mato Grosso, o que não é 
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o caso das autoridades alhures indicadas. Melhor elucidando a matéria, 

dispõe a clássica lição ministrada pelo prof. Helly Lopes Meirelles, in 

verbis: “Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de 

decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma 

legal”. (in Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29ª edição. p. 

33). Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, bem como à vista do 

princípio da economia processual, determino a emenda à inicial para que a 

Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique a parte Impetrada, 

devendo constar a (s) autoridade (s) competente (s), vinculadas ao órgão 

objurgado, no polo passivo do presente mandamus, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme o art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 

Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392228 Nr: 27756-63.2009.811.0041

 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 LUIZA DE SOUZA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT, NATASHA MAIA TEIXEIRA - OAB:7933, 

ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 168/174, no tocante ao pedido de habilitação dos 

herdeiros. Neste contexto, determino a suspensão do feito para dar 

regular processamento ao pedido de habilitação, nos termos do art. 689 do 

Código de Processo Civil de 2015.

Por fim, cite-se o requerido, para querendo, se pronuncie sobre a 

habilitação dos herdeiros, no prazo legal (art. 690 e parágrafo único c/c 

art. 183 caput e § 1° ambos do CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 360490 Nr: 30479-89.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUCINÉZIA SANTANA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, QUERINA DE ASSIS 

DA SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de 

fl.150, no prazo de 48h sob pena de extinção do feito.

Intime-se

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 710872 Nr: 3866-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de 

fls.413/415-v no prazo de 15 dias, após cls.

Intime-se

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392587 Nr: 27928-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DE ALMEIDA PÍTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZERAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA BERTOLDO 

VESTANA - OAB:10977

 Vistos, etc.

Levando em consideração a petição de fls.176/177, determino o envio dos 

autos a contadoria, para que elabore novos cálculos, bem como esclareça 

sobre eventual recebimento pretérito de valores, abatendo caso 

necessário os valores referentes aos períodos que já foram recebidos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 892864 Nr: 25130-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PORTELA 

MARTINS - OAB:6556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar o direito da autora ao 

crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais com produtos 

agropecuários de que trata o Convênio n. 100/97, adquiridos pela autora 

para revenda, na mesma proporção das saídas tributadas, devendo ser 

efetuado um recálculo dos valores, o que será feito em liquidação de 

sentença, de acordo com os depósitos judiciais efetuados ao longo dos 

anos neste processo.Via de consequência, extingo o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Havendo sucumbência 

recíproca, condeno o requerido a reembolsar metade das custas 

processuais adiantadas pela requerente.Quanto aos honorários 

advocatícios, serão fixados em partes iguais, porém, o percentual será 

apurado em liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, II do 

CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1022543 Nr: 33179-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAIRA RECAPADORA DE PNEUS LTA ME, GISELE 

PIOVEZAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de declarar nulos os lançamentos de 

ICMS no Conta Corrente Fiscal da empresa autora, bem como para 

condenar o requerido à repetição de indébito dos valores pagos 

indevidamente pela autora a título de ICMS sobre aquisição de bem para o 

ativo imobilizado e matéria-prima para uso em pneumáticos de terceiros 

(recauchutagem).O montante será apurado em liquidação de sentença, 

com atualização pela SELIC, desde a data em que foi efetuado cada 

pagamento indevido.Via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o 

Estado a reembolsar o valor das despesas processuais adiantadas pela 

autora, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão 

fixados em liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, II, do CPC.Por 

d e r r a d e i r o ,  a o  E .  T J M T  p a r a  r e e x a m e 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1034924 Nr: 39067-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de declarar a insubsistência do 

lançamento dos créditos tributários provenientes do Aviso de Cobrança 

Fazendário nº. 150163/76/68/2010, especificamente com base nas Notas 

Fiscais nsº. 10039, 13245, 14496, 15893, 16189, 16239, 16191, 16877, 

16007, 16826, 15753, 16827, 15969, 17326, 17047, 17007, 16409, 17132, 

16985, 17183 e 17346, em virtude de cobrança indevida de ICMS sobre 

mercadorias efetivamente exportadas.Via de consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Estado a reembolsar o valor das despesas 

processuais adiantadas pela autora, bem como, a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da causa, 

consoante art. 85, §3º, II, do CPC.Por derradeiro, ao E. TJMT para reexame 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004624-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. Y. D. B. (AUTOR(A))

JULIANA AIKO YOSHIMURA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1004624-13.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela promovida por B. 

Y. de B., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora 

JULIANA AIKO YOSHIMURA DE VASCONCELLOS, ambos devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), em que objetiva a 

concessão da antecipação da tutela jurisdicional para o fim de ser 

determinado que o Requerido cumpra a obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Somatropina Recombinante Humana, 12 UI/2ML, via subcutânea”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID 693778). Liminar fora 

deferida ao ID n°. 698211. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, verifica-se que com a distribuição de competências vigente 

no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas 

da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá 

“Processar e julgar as pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo 

único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos 

previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente 

para processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses 

individuais homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado 

da Infância e Juventude, senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e 

da Juventude é competente para: (...). IV - conhecer de ações civis 

fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança 

e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. 

Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 

ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes 

ao não oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e 

serviços de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo 

serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033421-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE SOUZA (AUTOR(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1033421-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por CARLOS EDUARDO 

DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do CENTRO DE 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – 

CESPE, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinado aos Requeridos que 

considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de 

bacharel em Direito aquela relativa ao período que exerceu a função 

comissionada de assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, qual seja 04.05.2012 a 07.09.2015 – 03 (três) anos e 04 

(quatro) meses, bem como que sejam atribuídos mais 2,4 (dois inteiros e 

quatro décimos) pontos de nota final de títulos ao Autor, com a sua 

consequente reclassificação. Aduz, em síntese, que se encontra 

realizando concurso público para provimento do cargo de Delegado de 

Polícia Substituto, de acordo com o Edital nº 1 – PJC/MT, de 16.03.2017 da 

Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, tendo sido aprovado em 

todas as fases até o momento, embora, na etapa de Títulos, tenha sido 

prejudicado de forma arbitrária em razão da não atribuição de seus pontos 

relativos ao período que trabalhou na função comissionada de assessor 

jurídico junto à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, no Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de não se tratar de 

cargo privativo de bacharel em direito. Assevera que, nos termos do edital 

que rege o certame, deveriam ser atribuídos 0,80 (zero vírgula oitenta) 

pontos, por ano completo, ao candidato que comprovasse ter exercido 

efetivamente atividade jurídica privativa de bacharel em direito. Relata que 

apresentou, juntamente com a cópia autenticada de seus diplomas de 

graduação e pós-graduação, certidão emitida pelo DRH do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, aliada à Certidão assinada pela Desembargadora 

Clarice Claudino da Silva, a qual expressamente atestou que as atividades 

desempenhadas eram privativas de bacharel em direito, todavia foi 

considerado inabilitado sob o fundamento de que a certidão não atesta 

que o cargo é privativo de bacharel em direito, em desacordo com a 

própria definição da alínea “e” do subitem 8.3.3 do Edital nº 1 – 4 PJC/MT, 

de 30.05.2017. Pontua que apresentou recurso administrativo, todavia a 

banca examinadora o indeferiu pelo mesmo fundamento, não lhe restando 

alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para resguardar o seu 

direito. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinado aos 

Requeridos que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo 

privativo de bacharel em Direito aquela relativa ao período que exerceu a 

função comissionada de assessor jurídico no Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, qual seja 04.05.2012 a 07.09.2015 – 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses, bem como que sejam atribuídos mais 2,4 (dois 

inteiros e quatro décimos) pontos de nota final de títulos ao Autor, com a 

sua consequente reclassificação. Ab initio, cabe preceituar 

expressamente o que diz o art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: 

“Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (...)”. Consoante dispositivo constitucional acima transcrito, 

vale dizer que a obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a 

oportunidade e igualdade (princípios da Isonomia e Impessoalidade), de 

forma a erradicar privilégios e selecionar os mais aptos a exercer a 

função pública. De mais a mais, é certo que o edital, além de dar 

publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as 

regras do certame. Daí provém a máxima de que o edital “faz lei entre as 

partes”. Estas regras, contudo, devem se pautar pela razoabilidade e 

sempre atender à finalidade do certame. No caso vertente, constata-se 

que, na fase de avaliação de títulos, foi desconsiderado o período que 

exerceu atividades exclusivas de bacharel em direito junto ao Egrégio 

TJ/MT, sob o fundamento de não ter cumprido o disposto nos subitens nº 

8.3.3, alínea ‘E’ do Edital nº 1 – 4 PJC/MT, de 30.05.2017, o qual previa o 

seguinte: “8.3.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, 

expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do 

quadro a seguir. (...) E) Exercício de atividade profissional em 

emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração 

Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções. – 0,80 por 

ano completo, sem sobreposição de tempo – 4,00”. Da leitura do subitem 

acima transcrito, qual seja o subitem nº 8.3.3, alínea ‘E’ do Edital que rege o 

certame, verifica-se que ele exige a comprovação do exercício de 

atividade profissional privativa de bacharel em Direito. Analisando 

perfunctoriamente os autos, notadamente pela certidão do Departamento 

de Recursos Humanos do TJ/MT (ID nº 15717672) e da certidão de lavra 

da Ínclita Desembargadora Clarice Claudino (ID nº 15718010), constata-se 

que, ao que me afigura neste limiar, que o Requerente atendeu as 

exigências dispostas no mencionado subitem, tendo em vista que exerceu 

atividades exclusivas de bacharel em direito pelo período de 04.05.2012 a 

07.09.2015. Em consonância à jurisprudência do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, “os três anos de atividade jurídica contam-se da data da 

conclusão do curso de Direito” (ADI nº 3.460/DF, Relator Ministro Carlos 

Ayres Britto, DJ de 15-6-2007), qual seja a data de 17.01.2012 (ID nº 

15717670). Logo, podemos considerar que o Autor exerceu as referidas 

atividades pelo período indicado, qual seja o período de 03 (três) anos e 

04 (quatro) meses. Assim, partindo de uma interpretação análoga, já se 

manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO 

PARA O INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR 

DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA INDEFERIDA 

IRREGULARMENTE AO CONSIDERAR COMO DIES A QUO A DATA DE 

COLAÇÃO DE GRAU - CÔMPUTO TEMPORAL DE ATIVIDADE JURÍDICA 

DESDE A CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO - COMPROVAÇÃO IDÔNEA 

- ORDEM CONCEDIDA. 1 - É legítima a exigência de comprovação de 

atividade jurídica para o ingresso no cargo de Promotor de Justiça 

Substituto, contudo o seu conceito deve ser interpretado de forma ampla, 

de modo a compreender não apenas o exercício da advocacia, de cargo 

no Ministério Público, magistratura ou outro qualquer privativo de bacharel 

em Direito, como, também, as atividades desenvolvidas perante os 

tribunais, os juízos de primeira instância e até estágios oficiais, 

devidamente regulamentados. 2 - Comprovado por meio de provas 

robustas o tempo de atividade jurídica exigido no edital para a realização 

da inscrição definitiva, considerando-se como marco inicial da contagem 

do prazo a data da conclusão do curso de Direito, impõe-se a concessão 

da segurança pleiteada, em definitivo”. (MS 16365/2009, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2009, 

Publicado no DJE 29/06/2009) – Destacamos. Dessa maneira, entendo que 

não se mostra plausível a desconsideração do período que laborou como 

assessor jurídico junto ao Egrégio TJ/MT, merecendo ser contado o 

período laborado, contados a partir da data da conclusão do curso em 

Direito, bem como a retificação de sua pontuação. Demonstrada a 

evidência da probabilidade do direito. Da mesma maneira foi demonstrado 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que 

o concurso está em vias de ser finalizado e homologado, com a lista final 

dos aprovados e suas classificações respectivas sendo consolidada em 

breve. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos 

da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o parcial deferimento 

da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar 

aos Requeridos que considerem como exercício de atividade jurídica em 

cargo privativo de bacharel em Direito o período que exerceu a função 

comissionada de assessor jurídico junto ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, qual seja 04.05.2012 a 07.09.2015 – 03 (três) anos e 04 

(quatro) meses, bem como que sejam atribuídos mais 2,4 (dois inteiros e 
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quatro décimos) pontos de nota final de títulos ao Autor, com a sua 

consequente reclassificação, até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

nesta ação. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para o cumprimento da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intimem-se os Requeridos para que cumpram a decisão supra, 

bem como, na oportunidade, cite-os pessoalmente, para, querendo, 

apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 

do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no 

prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me conclusos para sentença. Nos termos da recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste 

Estado, serve a presente decisão como MANDADO. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 08 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008495-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES COSTA (IMPETRANTE)

TIAGO CESAR VICENTE (ADVOGADO(A))

NATALIA FERNANDA SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1008495-80.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ROGÉRIO ANTUNES COSTA contra ato 

indigitado coator da lavra PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO e SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que de autenticidade ao certificado de ensino médio, 

apondo o visto confere , inscrição no GDAE, até decisão final do presente 

mandamus. Liminar indeferida ao ID n°. 12918640. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 08 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029785-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODENIL DA COSTA FERNANDES OAB - 981.754.401-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029785-88.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por JOSÉ 

GREGÓRIO FERNANDES, nesse ato representado por seu filho Odenil da 

Costa Fernandes, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja 

determinado aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 10040709). Foi deferido o 

provimento antecipatório em sede de plantão (ID nº 10040722) e ratificado 

por este juízo posteriormente (ID nº 10042090). A Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, informando que o 

Requerente veio a óbito após o deferimento da medida antecipatória, 

mesmo tendo promovido o cumprimento da mesma (ID nº 10363654 e 

14263342). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub 

examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Como relatado, buscava o Autor a procedência da 

ação para que fosse determinado aos Requeridos que procedessem com 

todos os meios necessários para que o Requerente fosse encaminhado 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 10040709). 

Constata-se que, após o deferimento da tutela provisória, o Requerente 

veio a óbito no dia 27.09.2017 (ID nº 14263342). Por ser direito 

personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão 

processual. Logo, a morte do Autor acarreta, por motivo superveniente, a 

falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do 

processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 

485, VI e IX do CPC/2015), senão vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; (...)”. Nessa mesma linha segue a 

doutrina de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil anotado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505), 

in verbis: “Na verdade a causa de extinção do processo é a 

intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. 

Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for 

intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

nesse sentido, reconhecendo a natureza personalíssima do direito a 

saúde, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ÓBITO DO IMPETRANTE NO 

CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. 1. Mandado de segurança 

impetrado para garantir ao impetrante o direito à internação em UTI. 2. 

Óbito do impetrante ocorrido após a concessão da liminar e antes da 

prolação da sentença. Fato superveniente noticiado em contra-razões de 

apelo e desconsiderado pelo Tribunal a quo, embora instado a 

manifestar-se através de embargos declaratórios. 2. Embora haja omissão 

no julgado, que analisou o mérito da impetração, quanto à existência de 

fato superveniente, não deve ser anulado o acórdão por violação ao art. 

535 do CPC, mas extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 267, IX do CPC porque, in casu, a aplicação das regras processuais 

adequadas a ninguém aproveitará. 3. Hipótese de ação personalíssima, 

cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso 

especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito”. (REsp 

703.594/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 352). Não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO 

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço 

de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 

121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"”. 
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(Apelação / Remessa Necessária 39044/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 

DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — 

PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito 

do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a 

extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, 

VI e IX do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 

de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. 

(Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). Portanto, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a 

resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, revogo a tutela provisória de urgência 

anteriormente deferida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, VI e IX, do CPC/2015. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005149-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1005149-58.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por SALETE FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando a procedência dos pedidos para o fim de que seja determinado 

aos Requeridos que cumpram com as suas obrigações 

político-constitucionais de viabilizarem imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 

dias”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e 

seguintes). Aduz, em síntese, que é portadora de neoplasia estágio IV 

(CID-C20), com metástases pulmonares e para suprarrenal, estando em 

tratamento no Hospital do Câncer, em Cuiabá/MT, no serviço de oncologia 

clínica. Relata que, de julho a setembro/2016, foi tratada com radioterapia 

(RT). Após, de agosto a outubro/2016 foi tratada com Quimioterapia (QT) e 

necessitou realizar retossigmoidectomia + linfadenectomia pélvica + 

ooforectomia, apresentando no PET-CT 3 módulos metastáticos em pulmão 

e um em suprarrenal. Ressalta que solicitou o fármaco perante o Sistema 

Único de Saúde, todavia não obteve êxito, uma vez que o SUS não 

apresenta qualquer manifestação sobre o requerimento formulado. Pontua 

ser imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado em caráter 

urgente, sob pena de vir a óbito precocemente. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de 

urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 5085108. Devidamente 

citado, o Requerido Município de Cuiabá apresentou Contestação aos 

autos (ID nº 5613359), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. O Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID 

nº 5805442), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. 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 6650528). Bloqueio realizado (ID nº 6788901). A 

Autora apresentou a prestação de contas dos serviços médicos 

realizados pela empresa, comprovando a utilização dos valores 

bloqueados (ID nº 9045498 e 9167917). Réplica acostada aos autos (ID nº 

9379931 e 9380249), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja determinado aos Requeridos que 

cumpram com as suas obrigações político-constitucionais de viabilizarem 

imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 dias”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e seguintes). Colhe-se 

dos autos que a Requerente é portadora de neoplasia estágio IV 

(CID-C20), com metástases pulmonares e para suprarrenal, estando em 

tratamento no Hospital do Câncer, em Cuiabá/MT, no serviço de oncologia 

clínica, necessitando em caráter de urgência a utilização do medicamento 

solicitado, sob pena de vir a óbito precocemente. 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 
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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 4932347 e seguintes), não sobejam dúvidas 

quanto à enfermidade a qual acometera a Autora, 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. 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 os Requeridos ao cumprimento de suas obrigações 

político-constitucionais a fim de que seja viabilizado à Requerente, Salete 

Ferreira de Albuquerque, o fornecimento do medicamento denominado 

“Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 dias”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e seguintes), 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 os Requeridos ao pagamento dos honorários 

advocatícios, equitativamente, 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, 08 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004072-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ANDRADE SANTA CECILIA CURY (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004072-14.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por ANA MARIA ANDRADE 

SANTA CECILIA CURY 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 “Ipilimumabe 

200 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

4875938). Aduz, em síntese, que foi diagnosticada com melanoma de 

coroide – CID C 69.3 (Neoplasia maligna da coroide) tendo se submetido a 

cirurgia para enucleação do globo ocular em fevereiro de 2013. Assevera 

que, seguindo o tratamento, foram detectadas metástases hepáticas 

(tumores no fígado) e verificou-se que a patologia é resistente à 
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quimioterapia, motivo pelo qual foi indicado o fármaco objeto da presente 

demanda. Relata que os portadores de melanoma em estado avançado 

que não respondem à terapia convencional – cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia – têm no Ipilimumab uma chance de sobrevida. Atuando 

indiretamente sobre os tumores, este medicamento manipula o sistema 

imunitário tornando-o mais agressivo para combater as células 

cancerígenas, ou seja, ele estimula o sistema imunológico a atacar e 

destruir células cancerosas. Pontua que recorreu à assistência 

farmacêutica do Sistema Único de Saúde, mas não conseguiu obter o 

fármaco, tampouco qualquer outro tratamento similar, motivo pelo qual 

formulou consulta à Ouvidoria do SUS, através do Protocolo nº 2080847, e 

a demanda obteve como resposta a informação de que o medicamento 

não poderia ser fornecido, pois não é contemplado na lista do SUS. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Remetido os 

autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual emitiu parecer (ID nº 

4956300), informando sobre o caráter urgente e da necessidade do 

fornecimento do fármaco. Foi deferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 4958884. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID 

nº 5005903), 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. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, informando o cumprimento da tutela provisória 

deferida (ID nº 5885474). Réplica acostada aos autos (ID nº 6093679), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

seja determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Ipilimumabe 200 mg”, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 4875938). Colhe-se dos autos que a 

Requerente foi diagnosticada com melanoma de coroide – CID C 69.3 

(Neoplasia maligna da coroide) tendo se submetido a cirurgia para 

enucleação do globo ocular em fevereiro de 2013, sendo que, seguindo o 

tratamento, foram detectadas metástases hepáticas (tumores no fígado) e 

verificou-se que a patologia é resistente à quimioterapia, motivo pelo qual 

foi indicado o fármaco objeto da presente demanda 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 4875931), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em oncologia clínica, Dr. Leonardo Andrade Pinheiro – CRM 

4202, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera a 

Autora, 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. 

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 – 
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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, Ana 

Maria Andrade Santa Cecília Cury, o fornecimento do medicamento 

denominado “Ipilimumabe 200 mg”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 4875938), 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, 08 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1014406-73.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por PAULO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 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 HILUX CD 4X4 SR, PLACA 

OOK-4714, ANO 2015, COR BRANCA, A DIESEL, CHASSI 

8AJFY22GXF8018720, 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°. 13638372. 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 
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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 HILUX CD 4X4 SR, PLACA 

OOK-4714, ANO 2015, COR BRANCA, A DIESEL, CHASSI 

8AJFY22GXF8018720, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025062-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ENEDINA BENEDITA DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1025062-26.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por ENEDINA BENEDITA DE 

AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado aos Requeridos que 

procedam com todos os meios necessários para que a Requerente seja 

encaminhada imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 10040709). Aduz, em apertada síntese, que em 

04.08.2017 deu entrada junto à policlínica situada no bairro planalto, 

estando acometida de pneumonia aguda, correndo sérios riscos de vir a 

óbito. Pontua que o médico responsável solicitou a transferência para o 

Pronto Socorro de Cuiabá, contudo até o momento a sua transferência 

ainda não havia sido providenciado pelos Requeridos. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de 

urgência em sede de plantão (ID nº 9432746), sendo ela ratificada por 

este juízo posteriormente (ID nº 9437284). Devidamente citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 9687667), 
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pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. O Município de 

Cuiabá apresentou Contestação nos autos (ID nº 9692941), pugnando, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

9911834), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo 

Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja determinado aos Requeridos que 

procedam com todos os meios necessários para que o Requerente seja 

encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 10040709). Colhe-se dos autos que a Requerente deu 

entrada junto à policlínica situada no bairro planalto, estando acometida de 

pneumonia aguda, correndo sérios riscos de vir a óbito, sendo que o 

médico responsável solicitou a transferência para o Pronto Socorro de 

Cuiabá, contudo até o momento a sua transferência ainda não havia sido 

providenciado pelos Requeridos. 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 9432742), não sobejam dúvidas quanto à 

enfermidade a qual acometera a Autora, 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. 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: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). 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 
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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 

determinar aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que a Requerente, a Sr.ª Enedina Benedita de Amorim, 

seja encaminhada imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 10040709), em hospital deste Estado que possua 

condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. 

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, 

equitativamente, 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, 08 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019795-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILDA CAVALHEIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1019795-39.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARILDA CAVALHEIRO, 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 VW Gol 1.0 Ecomot. GIV, ano/modelo 

2010 /2011 ,  co r  p re ta ,  p laca  MZR-9024 ,  Chass i  n º 

9BWAAO5W4BPO17494, 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°. 14210290. 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. 
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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 VW Gol 1.0 Ecomot. GIV, ano/modelo 

2010 /2011 ,  co r  p re ta ,  p laca  MZR-9024 ,  Chass i  n º 

9BWAAO5W4BPO17494, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031099-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1031099-69.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado aos Requeridos que 

procedam com todos os meios necessários para que a Requerente seja 

encaminhada imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 10165632). Aduz, em apertada síntese, que deu 

entrada na Policlínica do Coxipó, apresentando quadro de deficiência 

respiratória aguda por broncoespasmos, sendo que estava entubada e 

necessitando de um leito de UTI em caráter urgente, sob pena de vir a 

óbito precocemente. Pontua que realizou o pedido do leito de UTI 

administrativamente, contudo até o momento a vaga não havia sido 

disponibilizada. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de urgência em sede de 

plantão (ID nº 10165632), sendo ela ratificada por este juízo 

posteriormente (ID nº 10169099). Devidamente citado, o Município de 

Cuiabá apresentou Contestação aos autos (ID nº 10306287), alegando, em 

sede de preliminar, a perda do objeto e a falta de interesse em agir, e, no 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. O Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação nos autos (ID nº 10768242), pugnando, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

10482895 e 10853616), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitadas questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Perda do Objeto e da 

Falta de Interesse em Agir. Preliminarmente, descabe a alegação da perda 

do objeto desta ação, isto porque o fato de os entes públicos terem 

cumprido com a tutela provisória deferida não implica em superveniente 

ausência de interesse de agir. O interesse de agir é qualificado como 

utilidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, na necessidade 

da tutela jurisdicional a fim de resguardar uma posição jurídica de 

vantagem lesada ou ameaçada, que não deixa de existir com o 

cumprimento de uma ordem judicial, até porque, realizado de forma 

impositiva. Desta maneira, afasto a preliminar arguida. DO MÉRITO Como 

relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja 

determinado aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que a Requerente seja encaminhada imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 10165632). Colhe-se dos autos 

que a Requerente deu entrada na Policlínica do Coxipó, apresentando 

quadro de deficiência respiratória aguda por broncoespasmos, sendo que 

estava entubada e necessitando de um leito de UTI em caráter urgente, 

sob pena de vir a óbito precocemente, contudo até o momento a sua 

transferência ainda não havia sido providenciado pelos Requeridos. 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 
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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 10165632), não sobejam dúvidas quanto à 

enfermidade a qual acometera a Autora, 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. 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: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). 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, afasto as preliminares arguidas, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, confirmando a medida 

antecipatória anteriormente deferida, para determinar aos Requeridos que 

procedam com todos os meios necessários para que a Requerente, a Sr.ª 

Maria Aparecida dos Santos, seja encaminhada imediatamente para uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 10165632), em hospital deste 

Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. 

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, 

equitativamente, 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, 08 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ABIDO 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 Honda Civic LXS, ano 2011 de placa KAF 

7502, 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°. 14018658. Devidamente notificada, a impetrada prestou as 

informações no prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo 

prosseguimento do feito independente de manifestação da instituição. Os 

autos me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as 

preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, 

ausência de direito líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega 

o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre os veículos de propriedade do 

Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem 

como seja declarada nula as infrações constantes no banco de dados da 

autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do mandado de segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do mandado de segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA A autoridade coatora sustenta que não é parte legitima para 

compor a lide, tendo em vista que as infrações foram aplicadas por outros 

Executivos de Transito. Pois bem, embora a autoridade coatora não seja 

responsável pela aplicação das multas, é responsável por conduzir o 

processo administrativo. Igualmente, verifica-se que é a autoridade 

coatora quem condiciona o licenciamento do veículo do impetrante ao 

pagamento das multas, visando receber os débitos de forma coercitiva. 

Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade 

coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo, bem 

como de prova inequívoca. Entretanto, referida preliminar se confunde 

com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

MÉRITO Não é demais salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam 

comprovados na inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a 

situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender 

a narrativa de dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito 

do mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 
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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 Civic LXS, ano 2011 de placa KAF 

7502, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018736-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1018736-16.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA, 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/FIT EX CVT, PLACA 

OAY8041, RENAVAM:1077319212, cor PRETA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2016, Chassi nº 93HGK5860GZ217635, 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°. 14028357. 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, 
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DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

HONDA/FIT EX CVT, PLACA OAY8041, RENAVAM:1077319212, cor 

PRETA, FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016,  Chass i  nº 

93HGK5860GZ217635, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008916-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1008916-70.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por GILVANDO ALVES DE LIMA, 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 VW/Gol 1.0 GIV, de cor preta, chassi 

9BWAA05W9EO062449, com placa NJF 2641, RENAVAM 00599314206, 

ano/modelo 2013/2014, 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°. 13357444. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 
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Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

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 
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autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca VW/Gol 1.0 GIV, de cor preta, chassi 

9BWAA05W9EO062449, com placa NJF 2641, RENAVAM 00599314206, 

ano/modelo 2013/2014, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031888-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES (IMPETRANTE)

JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1031888-68.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES, 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 C3-TENDANCE, placas OBR- 2779, Cor 

PRATA, 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°. 10302950. Devidamente notificada, a impetrada prestou as 

informações no prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo 

prosseguimento do feito independente de manifestação da instituição. Os 

autos me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as 

preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, 

ausência de direito líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega 

o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre os veículos de propriedade do 

Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem 

como seja declarada nula as infrações constantes no banco de dados da 

autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do mandado de segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do mandado de segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA A autoridade coatora sustenta que não é parte legitima para 

compor a lide, tendo em vista que as infrações foram aplicadas por outros 

Executivos de Transito. Pois bem, embora a autoridade coatora não seja 

responsável pela aplicação das multas, é responsável por conduzir o 

processo administrativo. Igualmente, verifica-se que é a autoridade 

coatora quem condiciona o licenciamento do veículo do impetrante ao 

pagamento das multas, visando receber os débitos de forma coercitiva. 

Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade 

coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo, bem 

como de prova inequívoca. Entretanto, referida preliminar se confunde 

com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

MÉRITO Não é demais salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam 

comprovados na inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a 

situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender 

a narrativa de dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito 

do mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 
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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 C3-TENDANCE, placas OBR- 2779, Cor 

PRATA, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003740-13.2018.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1003740-13.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MICHELLE CAMACHO DE ABREU CAMPOS, 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 Hyundai/ HB20, ano/modelo 

2013/2013, OBH 4181, 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°. 11850024. 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 
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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 Hyundai/ HB20, ano/modelo 2013/2013, 

OBH 4181, 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, 08 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MUNICIPAL DESPACHO Processo: 1002047-62.2016.8.11.0041. Autuação 

15/02/2016 Última distribuição 15/02/2016 Valor da causa R$ 156.638,59- 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA Nº 1002047-62/2016 REQTE: MA SALES DE SALES 

ME - CNPJ nº. 06.953.042/0001-23 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 

Vistos, etc... Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe - 

22/02/2016, distribuída inicialmente no Juízo da Segunda Vara Espec. da 

Fazenda Pública por MA SALES DE SALES ME - CNPJ sob nº. 

06.953.042/0001-23, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na inicial, pretendendo em sede de tutela antecipada a 

suspensão da exigibilidade do crédito e das inscrições de dívida ativa 

decorrentes de autos de infração, conforme relações e planilhas anexas, 

bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em nome da 

Empresa Autora e ainda, que fosse acolhida a preliminar de prescrição 

quinquenal, para anular os autos de infração descritos em planilha anexa, 

que totalizam a importância de R$137.829,95 (cento e trinta e sete mil 

oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), referentes 

aos anos de 2006 a 15/12/2010. No mérito, pretende a Empresa Autora 

que seja a presente ação julgada procedente, tornando-se definitiva 

eventual liminar condida, declarando-se a nulidade das dívidas 

decorrentes dos autos de infração comprovadamente irregulares, bem 

como fosse desconstituída as inscrições de dívida ativa oriundas dos 

referidos autos, tendo como referência os extratos anexos, 

condenando-se o Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação. Em suma, aduz a Empresa Autora que o crédito fiscal 

composto de R$ 156.638,59 (cento cinquenta e seis mil seiscentos e trinta 

e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo que deste valor 

R$137.829,95 (cento e trinta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e 
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noventa e cinco centavos) de débitos prescritos e R$11.526,16 (onze mil 

quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) de débitos em 

cobrança, ou seja, que ainda não prescreveram nem foram ajuizados, e 

ainda o montante de R$ 7.282,48 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos) de débitos com ações já ajuizadas é NULO, 

posto que as multas administrativas decorrentes dos autos de infração 

afrontam os princípios da legalidade e motivação. À causa foi atribuído o 

valor de 156.638,59 (cento cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e oito 

reais e cinquenta e nove centavos) – ID nº 505377. Com a inicial vieram os 

documentos ID’s nºs 505363, 505364, 505365, 505368, 505370, 505373, 

505376 e 505377. Em 15/02/2016 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu decisão declinando da competência para este 

Juízo da Execução Fiscal – ID nº 505482, tendo sido os autos 

redistribuídos a este Juízo na mesma data. Autos em Gabinete, na data de 

24/05/2017 a Empresa Requerente apresentou petição na qual informou a 

renúncia ao mandato procuratório outorgado a Dra. Kátia Sabrina Santiago 

Guimarães – OAB/MT e na oportunidade, juntou novo substabelecimento 

com reservas de poderes ao Dr. Wagner Batista Gomes Nascente Junior - 

OAB/MT 18.499 e requereu que publicações e notificações fossem feitas 

com exclusividade para os advogados Hudson César Melo Faria - OAB/MT 

nº 6.474 e Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT nº 18.499 - 

ID nº 7341483. Juntou na ocasião substabelecimento – ID nº 7341529 e 

Documento de renuncia – ID nº 7341519. Em 19/06/2018 o advogado Dr. 

Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT 18.499 peticionou nos 

autos, informando que RENUNCIA ao mandato procuratório, requerendo 

que todas as futuras publicações/intimações sejam feitas em regime de 

exclusividade em nome do advogado HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB/MT nº 6.474 – ID nº 13725155. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que no momento da distribuição, a 

Empresa Autora NÃO anexou aos autos o comprovante do recolhimento 

antecipado das CUSTAS PROCESSUAIS e tampouco requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, ou justificou a sua incapacidade 

momentânea do pagamento antecipado das custas, situação esta 

excepcional que autorizaria o recolhimento a posteriori, descumprindo o 

disposto no Art. 82 do CPC/2015[1] e, consequentemente, o Art. 456 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça deste Estado (CNG-CGJ), que estabelece, verbis: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

(negritei). A respeito da questão, determina o inciso LXXIV do Art. 5º da 

Constituição da República 1988, in verbis: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” (negritei). Por seu turno, o Art. 98 do CPC/2015[2] concede 

o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ‘com insuficiência de 

recursos’, ‘na forma da lei’, enquanto o § 2º do seu Art. 99[3], estabelece 

que antes de indeferir o pedido, o Juiz deverá determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para concessão 

de gratuidade. Regulamentando a questão na Justiça Comum estadual, a 

Consolidação das Normas Gerais da C. Corregedoria Geral de Justiça do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que: “Art. 469. O pedido 

de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.” (negritei). Dessa forma, cumpre a este Juízo analisar o 

estado de necessidade da Empresa Autora, ainda que momentânea, a fim 

de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais. Além disso, 

esclarece-se que em relação à competência para processamento e 

julgamento da questão posta sub judice, com a entrada em vigor da 

Resolução n° 023/2013/TP[4], este Juízo Esp. da Vara de Execuções 

Fiscais da Capital possui competência APENAS para a análise de ‘ações 

correlatas e os incidentes deles decorrentes’ referentes a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa e/ou ajuizados tão somente. Com efeito, a 

interpretação que se dá a referida Resolução deve ser no sentido de que 

apenas as ações referentes a débitos fiscais inseridos em dívida ativa ou 

conexas com ações executivas já ajuizadas, é que devem ser reunidas e 

decididas por esta Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – 

Fazenda Pública Municipal, para se evitar decisões conflitantes, sendo 

que as ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa 

são da COMPETÊNCIA ABSOLUTA das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca de Cuiabá. Portanto, no caso presente, qualquer 

discussão jurídica-processual referente a credito que não esteja inserido 

em dívida ativa NÃO PODERÁ SER OBJETO DE CONHECIMENTO DESTE 

JUÍZO. Assim, no caso presente, deve o valor da causa para 

corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão de competência 

deste Juízo (créditos fiscais inseridos em dívida ativa e/ou ajuizados). 

Diante do exposto, ante o § 3º do Art. 292 do CPC/2015[5], em 

observância ao Art. 10[6] do mesmo diploma legal, FACULTO à Empresa 

Requerente retificar o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena deste Juízo proceder à sua correção de ofício, bem como formular 

pedido de gratuidade da justiça ou pedido de recolhimento a posteriori das 

custas, em razão de sua incapacidade para o pagamento antecipado, 

juntando documentos capazes de comprovar seu estado de necessidade, 

ainda que momentânea, no mesmo prazo acima, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade. Tendo sido requerida a gratuidade 

da justiça ou o recolhimento das custas a posteriori, em razão da 

incapacidade momentânea para o pagamento antecipado, e sendo 

juntados/anexados documentos hábeis à comprovação dos pressupostos 

indispensáveis ao deferimento dos pedidos, voltem estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. Contudo, decorrido in albis o 

prazo para justificação do pedido de gratuidade da justiça ou recolhimento 

a posteriori das custas, e apenas tendo sido retificado o valor da causa, 

ou não, para fins de cumprimento do disposto no Art. 82 do CPC/2015[7] e 

do Art. 456 da CNGC/CGJ[8], DETERMINO desde logo que se INTIME 

novamente a Empresa Autora, através de seus Advogados (com 

observação do requerimento do ID nº 7341483), para que providencie a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas devidas 

antecipadamente, sobre o total do valor das CDA’s já expedidas pelo 

Município Requerido, conforme Extrato do Contribuinte anexado com a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção deste processo 

eletrônico sem resolução do mérito, nos termos do Art. 102 do 

CPC/2015[9] e cancelamento da sua distribuição, nos termos do Art. 290 

do CPC/2015[10] (Ato Ordinatório). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

acima, COM ou SEM a juntada do comprovante do recolhimento das 

custas, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário as disposições contidas no § 1º 

do Art. 456 da CNGC/CGJ[11] (Ato Ordinatório), CERTIFICANDO-SE e 

remetendo estes autos À CONCLUSÃO para decisão/sentença. 

PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do§ 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. “Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja 

realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 

2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que antecipou.” (negritei). [2]. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3]. Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se 

superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido 

poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, 

e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso 

que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência 

fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, 

salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6º 

O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a 

litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e 
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deferimento expressos. § 7º Requerida a concessão de gratuidade da 

justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o 

recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o 

requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 

[4]. 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”. [5]. Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3o O 

juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. [6]. Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [7]. Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. [8]. Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. [9]. Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de 

decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento 

de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as 

relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem 

prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não 

efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a 

realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não 

efetuado o depósito. [10]. 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. [11]. 

Art. 456. ... § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 778229 Nr: 31624-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Intimo ao apelado para apresentar Contra-razões ao Recurso de 

Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 945143 Nr: 57449-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para manifestar-se sobre a decisão de fls. 433 

, no prazo de 10 (dez) dias, se pretendem produzir outras provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 949814 Nr: 60233-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A- 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, ENRICO ESTEFAN MANNINO - OAB:95.110/RJ, 

LEONARDO MENEGON ALVES - OAB:199445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 – Primeiramente, verifico que o presente feito encontra-se incluso na 

META 2/2018 do CNJ. Portanto, concedo-lhe prioridade de tramitação, 

devendo os atos processuais serem praticados com a maior celeridade 

possível. Registre-se na capa dos autos a aludida condição.

2 – Defiro a prova pericial contábil requerida pela parte autora às fls. 

467/468, e, para realização da referida prova, nomeio como perito judicial 

AURÉLIO TEIXEIRA COSTA NETO, Bacharel em Ciências Contábeis, com 

endereço profissional à Av. Portugal, 380, Jd. Tropical, nesta Capital, 

Telefone (65) 3052-2371 e 8121-7620. Atuará o expert nos autos 

independentemente de compromisso (artigo 422 do CPC).

3 – Intime-se o perito ora nomeado para que apresente proposta de 

honorários periciais, no prazo de 05(cinco) dias.

4 – Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10(dez) dias.

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 870293 Nr: 9782-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA INGRIDY DIAS BARROS, DIAS BARROS & CIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos etc...

 DIAS BARROS & CIA LTDA - ME ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TRIBUTÁRIA em desfavor da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

discutir débito inscrito em Divida Ativa.

A parte autora fora intimada para emendar a inicial no prazo legal, 

deixando transcorrer “in albis”, conforme certificado nos autos(fls. 147).

 Diante da inércia da parte autora no sentido de regularizar o pedido 

exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra 

alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em 

consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a 

petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, I do CPC e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro o pedido de Justiça gratuita postulado na 

exordial.

Sem condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, desapense-se estes autos e 

arquivem-se com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 392659 Nr: 28050-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS VANZIN 
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LTDA, TRANQUILO VANZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURIOS KUHN - 

OAB:27.341, CARLOS JOSÉ DAL PIVA - OAB:20.693/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Embargante para apresentar garantia ao juízo nos autos, 

conforme decisão de fls 440 no prazo de 05(Cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034057-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (IMPETRANTE)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SUPERITENDENTE DE ANALISE DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA PUBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1034057-91.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ATACADAO S.A. IMPETRADO: 

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT e outros Vistos 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Medida Liminar, 

movido por Atacadão S/A, em desfavor do Gerente da Conta Corrente 

Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Outro. Após 

análise do mandamus, verifica-se que a competência para processar e 

julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez 

que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento 

por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL BONDESPACHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001895-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL BONDESPACHO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se 

de Ação Indenizatória por Constar Veículo em Seu Nome com Cobrança de 

IPVA Indevida c/c Pedido de Concessão de Tutela Antecipada ajuizada por 

Manoel Bomdespacho de Arruda em face do Estado de Mato Grosso, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 3. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos, além da declaração de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família, a prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três 

meses ou Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321) e extinção do processo, conforme 

disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. 

Após, à conclusão. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028615-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER (ADVOGADO(A))

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1028615-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): N R SUPERMERCADO LTDA - ME 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Certidão de Dívida Ativa c/c Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por NR Supermercado Ltda. em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual oferta carta fiança para suspender o pagamento do 

pagamento efetuado bem como a exigibilidade do débito. Afirma que é 

pessoa jurídica que atua no ramo de revenda de produtos de 

necessidades básicas, mercadorias em geral e produtos alimentícios, no 

qual o recolhimento do ICMS é pelo regime de apuração Estimativa 

Simplificada, sendo que diante da ausência de pagamento, foi inscrito em 

dívida ativa. Aduz que realizou acordo de pagamento com a parte 

requerida referente ao débito em questão, que vem sendo rigorosamente 

pago. Instrui a inicial com documentos. Na decisão de id nº 15225304 fora 

postergada a apreciação do pedido tutelar para momento posterior à 

manifestação da parte requerida. Conforme petitório de id nº 15341787 a 

parte requerente pugna pela reconsideração da mencionada decisão no 

sentido de ser apreciada a tutela antes da manifestação do requerido. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A parte 

autora almeja a concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. No que concerne ao pedido 

de suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, 

aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: 

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II 

– o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) Quanto à possibilidade 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que 

se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o 

credor não pode se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de 

Freitas: “Prevista em norma geral editada pela União, a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu montante integral 

reveste-se de condição de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo 

ineficazes os dispositivos da legislação ordinária que pretendam anulá-la. 
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Porque configura um direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - 

que se pressupõe pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele 

livremente exercitável, independentemente da concordância daquela, ou 

de medida judicial requerida especialmente para tal fim. Além disso, é 

direito exercitável até mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo 

substituto tributário, o qual poderá ser judicialmente autorizado ou 

compelido, se necessário, a efetuar o depósito. Embora configure um 

direito livremente exercitável pelo sujeito passivo, uma vez exercido, o 

depósito produz efeitos que interferem no direito de ambas as partes: ao 

sujeito passivo fica assegurado o direito de discutir o crédito tributário, 

cuja exigibilidade fica suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à 

Fazenda Pública, o direito de converter em renda o valor depositado, caso 

revele-se improcedente a pretensão daquele. Os direitos assim 

emergentes não podem ser prejudicados pela decisão unilateral de uma 

das partes, valendo dizer que o depósito ficará vinculado ao resultado da 

discussão que envolve o crédito tributário e, só depois de definitivamente 

decidida a questão é que se tornará disponível, quer para restituição ao 

sujeito passivo, se vencedor na lide, quer para conversão em renda da 

Fazenda Pública, se improcedente a demanda. (in Código Tributário 

Nacional Comentado. 4ª edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem 

destaque no original). Cumpre salientar que tal depósito não se confunde 

com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final 

na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora 

sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja 

julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Por outro lado, inicialmente necessário registrar que inobstante a 

parte autora tenha feito acordo e efetuado o parcelamento débito aqui 

discutido, tenho que a confissão de dívida não inibe o questionamento 

judicial da obrigação tributária quanto aos aspectos jurídicos enquanto o 

aspecto fático a confissão somente pode ser invalidada quando presente 

defeito causador de nulidade de ato jurídico. Neste sentido: “TRIBUTÁRIO. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. REVISÃO JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. LIMITES. 1. Considerando a natureza institucional (e não 

contratual) da obrigação tributária - insuscetível, por isso mesmo, de 

criação por simples ato de vontade -, é cabível o controle da legitimidade 

das fontes normativas que disciplinam a sua instituição, mesmo quando há 

confissão de dívida. O que fica colhido pela força vinculante da confissão 

e da cláusula de irretratabilidade são as circunstâncias fáticas sobre as 

quais incidem as normas tributárias. 2. No caso, a revisão judicial da 

confissão da dívida tem por fundamento a ilegitimidade da norma que 

instituiu o tributo, e nesses limites é viável o controle jurisdicional. 3. 

Recurso especial a que se dá provimento”. (REsp 948.094/PE, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06-09-2007, DJ 

04-10-2007 p. 207). E ainda: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE 

CONSTRUTORA À ISENÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS 

QUANDO DO INGRESSO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS 

ESTADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR EM FACE DA CONFISSÃO E PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - ACOLHIMENTO QUE VIOLARIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL 

DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA. Ainda que 

se tenha renunciado expressamente a medidas administrativas e judiciais 

em pedido de parcelamento de débito fiscal, o acesso às vias judiciais é 

assegurado na Constituição Federal (art. 5º XXXV). MÉRITO - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS QUANDO DA 

ENTRADA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRO ESTADO DA 

FEDERAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS POR NÃO SER A 

CONSTRUTORA REVENDEDORA DE MERCADORIAS ESTANDO SUJEITA 

APENAS AO ISSQN - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO 

DA CONSTRUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou entendimento que as construtoras, por não serem 

comerciantes das mercadorias adquiridas em outro estado da federação, 

isentas do pagamento do diferencial de alíquota de ICMS, estando sujeita 

apenas à incidência de ISSQN”. (Ap 90014/2006, DR. ALBERTO PAMPADO 

NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, TJMT, Julgado em 

31/03/2008, Publicado no DJE 14/05/2008) Além disso, constato que o 

requerente oferece carta de fiança bancária com o fim de garantir o débito 

tributário bem como manter regular sua situação fiscal perante o Fisco 

Estadual. Nessa ordem de ideias verifico a presença dos requisitos 

exigidos para a concessão da medida liminar, eis que os elementos que 

evidenciam o fumus boni iuris encontram-se traduzido no Termo de 

Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de 

Parcelamento PGE – Nº 2.494/2010, indexado no id nº 15064562. Por sua 

vez constato o perigo de dano ou o resultado útil do processo, uma vez 

que eventual irregularidade fiscal prejudica o desenvolvimento das suas 

atividades. Da jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E 

EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE 

EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE 

INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, 

NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança 

bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para 

fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade 

do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, 

cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA 

BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE 

DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS 

ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO 

DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro 

DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 

08/11/1993) TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. 

FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, 

CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). 

SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, 

COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA 

BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR 

ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO 

SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 

9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS 

PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 

30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI – o 
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parcelamento."3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) 

encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a 

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda 

que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o 

débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o 

escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp 

1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, 

DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 

25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; 

REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, 

DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad 

argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, 

de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, 

tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo 

assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos 

termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis:"Art. 827. O fiador 

demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a 

contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do 

devedor.""Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver 

assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando 

obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a 

notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 6. É que a Primeira 

Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 

DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 

INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, 

após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo 

de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl 

nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: 

"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da 

propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e 

viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à 

garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos 

com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia 

semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente 

ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, 

aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, 

prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a 

cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o 

contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta 

condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se 

voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao 

previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao 

devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos 

pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, 

diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação 

jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução 

oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia 

prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza 

a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido 

e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In 

casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às 

fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do 

exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni 

juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do 

Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para 

assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos 

Processos Administrativos nºs e até final decisão de mérito da questão 

jurídica em debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de 

garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da 

liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança 

bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de 

propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do 

CTN." (grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a 

liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de 

CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura 

execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, 

contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior 

ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º 

do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em 

que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos 

créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo 

singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de 

fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 

não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a 

fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não 

obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o 

pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade 

fiscal. 11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, 

embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a 

questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 

rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do 

CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, 

sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento. 12. 

Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa 

imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” Isto posto, uma 

vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim 

tão somente de suspender o Termo de Confissão de Débito Inscrito em 

Dívida Ativa e Requerimento de parcelamento PHE – Nº 2.494/2010, e por 

consequência mantendo a regularidade fiscal da parte autora, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação da parte 

requerida, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime 

e cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033947-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1033947-92.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PRISCILA THAMIRES DE 

CAMPOS IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Priscila Thamires de 

Campos, propôs o presente Mandado de Segurança Com Pedido Liminar 

em desfavor do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso. Em seguida, conforme id nº. 15764393, informou 

a distribuição equivocada e postulou a desistência do presente mandamus 

e a extinção do feito, sendo desnecessária a manifestação da parte 

impetrada quanto ao referido pleito posto que ainda não foi citada e tão 

pouco recebida a inicial. Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para 

os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus 

jurídicos e efeitos legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo 

sem resolver o mérito. Deixo de condenar no pagamento de honorários 

advocatícios por ser incabível à espécie. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34191 Nr: 1426-22.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, TALLYS CAITANO 

OPENKOSKI FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122

 Vistos.

Cuida-se de Exceção de Pré-executividade oposta por ELMO 

ENGENHARIA LTDA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a 

extinção do crédito não-tributário, alegando que não é parte legítima para 

figurar no polo passivo da execução, bem como que a CDA apresentada 

não preenche os requisitos formais delineados pelo art. 202, incisos II e III, 

do CTN, qual seja, a correta demonstração da origem e natureza do 

crédito, além de que não restou demonstrado qual o critério de cálculo 

utilizado .

Juntou documentos às fls. 39/80.

Em contrapartida, o exequente argumentou, em relação à ilegitimidade 

passiva, a necessidade de dilação probatória. Quanto à CDA, sustentou 

sua higidez, uma vez que preenche os requisitos contidos no art. 2º, §5º, 

da Lei n. 6830/80 e no art. 202, do CTN. Por outro lado, requereu a 

substituição do título executivo, em razão da existência de erro material 

(fls. 82/89).

Juntou documentos às fls. 90/153.

É o relatório. DECIDO.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada 

a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de 

exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de 

Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise. 

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM 

REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Exceção de pré-executividade, é cabível quando 

tratar-se de matéria de conhecimento de oficio pelo juízo, e desde que não 

demande dilação probatória”. (AI, 88391/2013, DES.SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”. [sem destaque no 

original]

Infere-se dos autos que o crédito exequendo é decorrente de infração 

ambiental, em razão da violação ao Código Sanitário e de Posturas do 

Município de Cuiabá (MT), tratando-se, portanto, de crédito de natureza 

não-tributária.

 No caso, a excipiente sustentou que não é parte legítima para figurar no 

polo passivo da execução, eis que teria vendido o imóvel ainda no ano de 

2013.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas pela excipiente, entendo 

que a comprovação de suas alegações necessita de dilação probatória.

 Isso porque os documentos apresentados pela excipiente às fls. 48/80 

não transmitem a segurança jurídica necessária para afastar a 

responsabilidade da executada no caso em análise, além de se tratar de 

simples cópias, não autenticadas, ratificando, portanto, a necessidade de 

dilação probatória, o que não é permitido no presente caso.

 Essa é a orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO 

ANTECIPADO DO TÍTULO. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DISCUSSÃO. [...] 2. A exceção de pré-executividade é inadmissível se a 

matéria necessita de dilação probatória. [...] 4. Agravo regimental 

desprovido”.

 (AgRg no Ag 1381775 / PR – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA – T3 - TERCEIRA TURMA - DJe 28/06/2013) [sem destaque no 

original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Só é cabível exceção de 

pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um 

de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa 

ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...] 5. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento”.

 (EDcl no AgRg no REsp 1217385 / SP – Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES – T1 - PRIMEIRA TURMA - DJe 19/04/2013) [sem destaque 

no original].

A outra controvérsia reside na alegada nulidade da certidão de dívida ativa 

apresentada pelo Município de Cuiabá (MT), uma vez que não preencheria 

os requisitos contidos no art. 202, incisos II e III, do CTN.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não 

serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução 

Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de 

execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise 

pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu 

artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os 

requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da 

inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a 

disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o 

crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição. [sem destaque no original].

No caso, infere-se que o art. 202, inciso II, do CTN, foi devidamente 

observado, em campo próprio da CDA, qual seja, “FORMA DE CALCULAR 

OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA”, sendo aplicada legislação 

específica municipal.
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Já em relação ao inciso III, do supracitado artigo, vê-se que, de fato, não 

foi corretamente observado, uma vez que a certidão de dívida ativa 

apresentada pelo Município de Cuiabá (MT) informa como fundamentação 

legal “infração código sanitário e de postura – artigos 4º à 509 da Lei 

Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997”.

 Nesses termos, a CDA apenas invocou as legislações 

supramencionadas, de forma genérica, sem especificação do dispositivo 

em que se fundamenta.

Todavia, entendo não ser o caso de extinção da presente execução.

Vislumbra-se, no caso, a existência de erro material na confecção da 

CDA, especificamente no campo que descreve os dispositivos de lei em 

que o excipiente foi autuado em razão de infração administrativa 

ambiental.

 Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei 

n. 6.830/80 permite que, até a prolação de sentença em ação de 

embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de 

Dívida Ativa que contenha vícios formais. Vejamos:

“Art.2º (...)

§8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa 

poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, 

do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 

392 que dispõe:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução”. [sem destaque no original].

No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título 

executivo, o que, inclusive, já foi objeto de requerimento apresentado pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT).

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, bem como DEFIRO a substituição da CDA, apresentada à fl. 90, 

visando corrigir o erro material existente naquela constante na inicial.

Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios por serem 

incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.

 Intime-se o executado.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, intime-se o 

exequente, pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 598-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - 

OAB:OAB/MT 18.723, LUÍZA BORGES SILVA THÉ FREIRE - 

OAB:OAB/MT 11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando a nulidade da CDA n. 1422653, 

eis que fundada em título inexigível e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

Execução Fiscal n. 1556-12.2017.811.0082 (Código 34.371), com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 711,94 (setecentos e onze reais e noventa e quatro 

centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 

7.603/01.DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras em nome do 

embargante/executado, promovendo-se os atos necessários para o 

cumprimento da presente ordem.DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia 

da presente sentença para os autos da Execução Fiscal n. 

1556-12.2017.811.0082 (Código 34.371).Deixo de submeter esta sentença 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor 

certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41557 Nr: 2452-21.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a 

irregularidade certificada à fl. 137 (recolhimento da guia de custas e taxa 

de distribuição), sob pena de cancelamento e extinção do feito, nos 

termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36953 Nr: 3298-72.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 

330, inciso III, do Código de Processo Civil, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, 

incisos I e VI e §3º, c/c art. 493, ambos do Código de Processo 

Civil.CONDENO o requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), com 

fundamento nos artigos 85, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo do disposto no art. 98, §1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, do referido 

caderno processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. 

P.R.I.C.Cuiabá, 25 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 517-77.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR DO JOAO EIRELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB-MT 21.445-O

 Diante do exposto:a) INTIME-SE o requerido BAR DO JOAO EIRELI ME, via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de 

indeferimento; eb) DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL às fls. 142/149, DETEMINANDO a inclusão no polo 

passivo “BAR DO PRESIDENTE”. Para tanto, encaminhem-se os autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para promover o necessário visando sua 

citação, apontando sua qualificação completa.c) Em seguida, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE CITAÇÃO.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41217 Nr: 2230-53.2018.811.0082

 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: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO E COORDENADOR DE 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO ambos 

VINCULADOS Á SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, 

inciso IV, 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 art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41580 Nr: 2470-42.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Camargo Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAMARGO NERY - 

OAB:18795

 Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo de 

forma administrativa (fls. 16/18), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 1861-59.2018.811.0082

 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: AUTO POSTO MIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO 

MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, RICARDO CORREA MARQUES - OAB:OAB/MT 10.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: AUTO POSTO MIRELLI LTDA

IMPETRADA: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT)

Vistos.

Considerando o teor da manifestação de fl. 154, INTIME-SE o impetrante 

para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se as obras do 

empreendimento informado na inicial já foram concluídas, bem assim se 

está desenvolvendo atividade comercial no local, independentemente da 

existência de alvará de funcionamento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35003 Nr: 1967-55.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO KACZAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21.521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: PAULO KACZAM

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

se há interesse na produção de provas, especificando-as, se for o caso, 

bem assim se desejam a composição amigável da lide, hipótese em que 

será designada audiência.

 2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42504 Nr: 2978-85.2018.811.0082

 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: AUGUSTO AGENOR COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA SEC. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson William de Arruda - 

OAB:MT 6369, PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34134 Nr: 1374-26.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI PREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MORELLI SALES - 

OAB:15.185-A, Edilson Rosendo da Silva-Procurador do Municipio 

de Cuiabá-MT - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Lisboa Neto - 

OAB:10557, Leidiane Costa da Silva Lisboa - OAB:9250

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes que foi agendada audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania Ambiental, para o dia 27 de novebro de 2018, às 16:00h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32677 Nr: 382-65.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇOES LTDA, IUNI EDUCACIONAL LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - 
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MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 14.526, Kamilla Michiko Teischmann - OAB:16962, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 13.293

 Vistos.

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir (fl. 1.089), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fl. 

1.090) e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT (fls. 1.090/1.091) informaram que 

não possuem interesse na produção de provas em audiência, por 

entender que os documentos acostados nos autos são suficientes para o 

julgamento da demanda.

A requerida SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

se manifestou à fl. 1.093, requerendo a produção de prova pericial, 

visando apurar se o imóvel objeto em discussão é área privada ou pública.

Todavia, não há nos autos informações acerca da intimação ou não da 

requerida IUNI EDUCACIONAL LTDA. Assim, objetivando evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, em atenção aos princípios 

constitucionais do contraditório e o da ampla defesa, DETERMINO a 

intimação da requerida IUNI para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar 

as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41382 Nr: 2344-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRCE DA GUIA MEDEIROS COUTO, CHARLES 

HENRIQUE GOMES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozaira Guedes - OAB:6948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

2. EM IGUAL PRAZO, deverão se manifestar quanto à possibilidade de 

eventual composição, visando o adimplemento das obrigações porventura 

ainda pendentes de comprovação e/ou cumprimento, bem como no 

interesse de designação de audiência de conciliação (art. 3º, §3º, do 

CPC/2015).

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 1203-06.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Evangelista do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA 

SANCTIS GARCIA- DEFENDOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os argumentos apresentados pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO às fls. 55/57, INTIME-SE o requerente pra ciência e 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 9º e 

10, ambos do CPC/2015.

 Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1311 Nr: 135-51.1998.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 282), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Levante-se eventual penhora.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36828 Nr: 3211-19.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

se há interesse na produção de provas, especificando-as, se for o caso, 

bem assim se desejam a composição amigável da lide, hipótese em que 

será designada audiência.

 2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 15083-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, Màrcio Tadeu Salcero - OAB:OAB/MT 6.038

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI, 

Cpf: 03495665188, Rg: 221486689, Filiação: Vaudete Souza Piton e Nilson 

Cristofoli, data de nascimento: 23/02/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, eletrecista, Telefone (65)9632-2811. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE CONSTITUA 

NOVO DEFENSOR NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Despacho/Decisão: VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a 

ausência da defesa. Considerando que o denunciado foi declarado 

ausente, na forma do art. 367 do CPP, eis que mudou de endereço sem 

comunicar a este Juízo, não havendo notícias de seu paradeiro, defiro o 

pedido ministerial formulado neste ato. REDESIGNO a audiência para o dia 

22-11-2018, às 14h30. Intime-se o réu por edital para que constitua novo 

defensor, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

do acusado, certifique-se e expeça-se mandado de intimação ao Núcleo 

de Práticas Jurídicas da UFMT, a quem nomeio para a defesa do réu caso 

ele não constitua novo advogado. Faça constar no mandado que a 

presente nomeação não dá em razão da hipossuficiência do réu, mas sim 
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em decorrência da garantia constitucional de assistência judiciária e 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Requisite-se a testemunha PAULO CÉSAR DIAS GUIMARÃES. Os 

presentes saem intimados neste ato. 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22660 Nr: 154-32.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, ELIANE GOMES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:3.963, DIVAIR APARECIDO PIERI - OAB:4.336-A, Divanir 

Marcelo de Pieri - OAB:5698-A/MT, KAROLINE SZTKOWSKI POLATO - 

OAB:14.618, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892, Rodrigo Ribeiro Araujo - OAB:13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8.623

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes da audiência de conciliação 

que será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania Ambiental, no dia 27 de novembro de 2018, às 15:00h.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42327 Nr: 2912-08.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEDRO DA SILVA, ANDRESSA DA 

SILVA BITENCOURT, GEORGINA URBANA RUTH DA COSTA BARBOSA, 

DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON PEDRO DA SILVA, Cpf: 

51677814934, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ANDRESSA DA SILVA BITENCOURT, Cpf: 03455538290, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido GEORGINA URBANA RUTH DA 

COSTA BARBOSA, Cpf: 32804792153, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA PÚBLICA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Area de preservação permanente (APP) NA MARGEM 

DO CÓRREGO QUARTA-FEIRA SITUADA NO BAIRRO BORDAS DA 

CHAPADA, ENCONTRA-SE NA ATUALIDADE OCUPADA, 

IRREGULARMENTE, PELOS REQUERIDOS, SEGUNDO SE INFERE DO 

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 026/2018/DGA/SAMDES.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com 

fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida 

pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos 

invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada 

indevidamente localizadas na faixa da Área de Preservação Permanente 

do Córrego Quarta-feira, situado no bairro Bordas da Chapada, nesta 

Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, 

ainda, impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se 

promovam quaisquer atividades danosas no local.Em caso de 

descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, c/c artigo 537, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, 

consoante preveem os dispositivos legais supracitados.Intimem-se os 

requeridos, bem como os demais ocupantes da área eventualmente ainda 

não identificados para que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os 

para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal.Em atenção aos 

princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem como aos ditames 

previstos no art. 554, §1º, do CPC/2015, por analogia a presente ação, 

DETERMINO a expedição de edital de citação dos ocupantes da área 

pública, visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP, 

bem como da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (art. 183, §1º, do 

CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve pessoas em situação de 

hipossuficiência econômica. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 2813 Nr: 48-95.1998.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Cavlac

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Luiz Carlos Pinheiro de Souza - Procurador do Estado 

- OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:, 

Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado - OAB:, Ronaldo Pedro 

Szezupior dos Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 222), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36827 Nr: 3210-34.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR CLOVIS PRIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no agravo de instrumento, mantenho a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 2. Cumpra-se imediatamente a ordem superior que deferiu o almejado 

efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada, 

comunicando-se as partes com urgência.

3. Em seguida, INTIME-SE o requerente para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40672 Nr: 1927-39.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO RAIMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MARCEDO SILVA - 

OAB:6912, JOÃO JACQUES DA COSTA - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência 

almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos 

efeitos do Auto de Infração n. 140247, lavrado em 13-6-2011 (fl. 33), 

objeto do Processo Administrativo n. 530777/2011, por conseguinte, que o 

requerido se abstenha e promover qualquer cobrança da multa decorrente 

do referido ato administrativo, bem assim a baixa de eventuais protestos 

ou inscrições negativas realizadas em decorrência de seu eventual 

inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.CITE-SE 

o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por 

mandado (art. 222, “c”, do CPC).Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, 

do CPC-2015.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 05 

de outubro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41013 Nr: 2099-78.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SEMA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 

Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, 

do CPC).Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 05 de outubro de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 101704 Nr: 617-85.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 Autos código nº 101704

Vistos etc;

Verifico que a defesa do acusado não se manifestou na fase do artigo 

422 do CPP após o efetivo trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 

Contudo, em se tratando de uma faculdade processual, tal inércia não 

gera qualquer nulidade estando a parte intimada, como no presente caso 

(fls. 313), incorrendo, pois, em preclusão temporal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUPLO 

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

ARTIGO422 DO CPP. APRESENTAÇÃO DO ROL TESTEMUNHAL FORA DO 

PRAZO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À 

PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS. INVIABILIDADE. ABERRATIO 

ICTUS COMPLEXA - ERRO NA EXECUÇÃO. REGRA DO ARTIGO 73 DO CP. 

1 - Tendo a defesa sido intimada e silenciado no prazo do artigo 422 do 

CPP - momento oportuno para apresentação do rol testemunhal -, não se 

cogita em cerceamento de defesa por parte do juízo de origem que 

indeferiu a oitiva das testemunhas apresentadas a destempo, já que, na 

hipótese, o que se tem é a preclusão temporal por desídia da defesa. 2 – 

(...) APELAÇÃO DEFENSIVA IMPROVIDA. (Apelação Crime Nº 

70048015960, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/06/2012).

Assim, defiro a oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público, 

DANDO COMO PREPARADO o presente processo para o julgamento do 

acusado, pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 14 

de novembro de 2018, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri desta 

capital.

 Tome a Escrivania as providências necessárias à realização do 

julgamento.

Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido.

Intimem-se.

Requisite-se o réu.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 482631 Nr: 31119-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NALDO CÂNDIDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr.PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO AOB/MT 16.455 e a Drª MARTA XAVIER DA SILVA, OAB/MT 12.162, 

para que apresentem as razões de apelação, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 472362 Nr: 12242-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA TIBURCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 (...)Tendo em vista que às fls. 80/81 o Ministério Público já formulou os 

quesitos, intime-se a defesa para que no prazo de 05 dias formule os 

quesitos a serem respondidos pela perita.Aportando aos autos o referido 

laudo, dê-se vista à partes, com posterior conclusão.DA REMIÇÃODiante 

das informações detalhadas de que a recuperanda trabalhou 427 dias 

entre os meses de agosto/2016 a junho/2018 (fl. 105), em consonância 

com o parecer ministerial de fl. 106, declaro remidos 142 dias em seu 

favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.Elabore-se cálculo de 

pena atualizado considerando os aludidos dias remidos.Em seguida, dê-se 

vista as partes para que se manifestem, com posterior conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 531959 Nr: 23716-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEONILDO GERALDO DE ALPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, deixo de acolher o pedido deduzido pela defesa do 
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recuperando Leonildo Geraldo de Alpino. Por outro lado, se houver 

possibilidade de uma permuta entre um custodiado que se encontre numa 

das unidades penitenciárias desta Capital, com o recuperando requerente, 

caso o sistema penitenciário recomende a troca, não se opõe à mesma.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 534610 Nr: 26323-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público, visando à reforma da decisão de fls. 02, que concedeu à apenada 

a concessão do indulto da pena previsto no Decreto Presidencial nº 

9.246/2017.

Às fls. 120/125, a sua Defesa apresentou as contrarrazões, requerendo a 

manutenção da decisão objurgada.

É o relatório do necessário.

Decido.

Ao apreciar detidamente o Processo Executivo distribuído em desfavor da 

recuperanda neste Juízo (código 440862), verifica-se que a pretensão 

ministerial merece acolhimento.

Observa-se que a apenada LUCILENE DA SILVA AMARAL foi condenada 

a cumprir pena privativa de liberdade que foi substituída por restritivas de 

direito.

Em audiência foi concedido indulto, com fundamento no artigo 1º, inciso I 

do Decreto nº 9.246/2017.

Em análise detida do mencionado Decreto Presidencial, verifica-se que os 

incisos I e III, do artigo 8º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, estão 

suspensos pela decisão proferida, em sede de liminar, na data de 

12/03/2018, pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos da ADIN nº 5.874, 

mostra-se desnecessária a discussão acerca do preenchimento dos 

requisitos.

Pelos motivos aduzidos, inclusive em consonância com as contrarrazões 

apresentas pela ilustre representante do Ministério Público, no exercício do 

juízo de retratação, revogo a decisão agravada (fls. 02) para indeferir o 

pedido de indulto formulado pela defesa.

Ciência às partes.

Junte-se cópia desta decisão no feito principal e, após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 330553 Nr: 10844-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CESAR DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 Ante o exposto, determino a expedição da Certidão de Dívida Ativa, para 

que seja remetida, à Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso, com 

cópia desta decisão, com o escopo de efetuar a cobrança judicial dos 

ativos (fls.104).Expeça-se o necessário, com urgência, procedendo-se as 

baixas e anotações estilares.P.R. I.C.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

Geraldo Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 321457 Nr: 469-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 

(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 

2011)§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto 

e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a 

curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)§ 7o O 

disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.(Incluído 

pela Lei nº 12.433, de 2011)§ 8o A remição será declarada pelo juiz da 

execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”In casu, o(a) 

recuperando(a) fez prova de que estudou 148 (cento e quarenta e oito) 

horas/aula, nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Novembro de 2014 e 

Dezembro de 2015, o que lhe dá o direito a remição de 12 (doze) dias, 

conforme atestado escolar de fls. 437.Assim, tendo em vista que cada 12 

(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, 

médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará 

jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, 

alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 12 (doze) dias de pena do(a) 

recuperando(a) Luiz Carlos Corrêa da Silva, em face das 148 (cento e 

quarenta e oito) horas/aula estudadas.Atualize-se o cálculo de pena, 

ofertando-se, em seguida, vista às partes.Após, conclusos para 

homologação.Expeça-se o necessário.Publique-se. Intimem-se. 

Certifique-se.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 

2018.GERALDO FERNANDES FIDELIS NETOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 462126 Nr: 1963-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 115 (não numeradas) 

DECLARO remidos 111 (cento e onze) dias da pena imposta ao 

recuperando.

ELABORE-SE novo cálculo de pena. Após, vista às partes para 

manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 438651 Nr: 15115-93.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARCOS ALCHINOVIC SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Declaro remidos 30 (trinta) dias da pena imposta ao recuperando, em 

virtude dos 90 (noventa) dias trabalhados no período de dezembro de 

2017 ao mês de fevereiro de 2018.

Atualize-se o cálculo de liquidação de pena e, após, abra-se vistas às 

partes.

Expeça-se o necessário.

Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 543028 Nr: 34402-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Intime-se a defesa do executado para apresentar quesitos ao exame a 

ser realizado, devendo os mesmos serem apresentados em data anterior 

a do agendamento (16.10.2018).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 481716 Nr: 21442-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência do reeducando, que está impossibilitado de 

comparecer ao presente ato em virtude de problemas de ordem médica, 

concedo à Defesa o prazo de 07 dias para a juntada de documentos que 

comprovem o ocorrido.

Sem prejuízo, redesigno o ato prejudicado para a data de 06/11/2018, às 

14h45min.

Intime-se o penitente, bem como sua Defesa, via DJE.

Às providências.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416254 Nr: 21399-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBERTON DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Vistos, etc.

Em face do pedido ministerial, que reitera a regressão de regime, a Defesa 

pede vista dos autos.

Concedo a vista requerida e determino, durante este período, o fiel 

cumprimento das condições lançadas na audiência admonitória, 

principalmente o recolhimento dentro do horário determinado.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 402105 Nr: 6409-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SANTANA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que a apenada ELIZABETH 

SANTANA XAVIER foi condenada a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto pela prática do delito 

descrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favorável ao 

reconhecimento do indulto.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

Em detida análise do artigo 1º, inciso XIV, Decreto nº 8.172/2013, 

estabelece que:

"Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e 

estrangeiras:

(...)

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou 

substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código 

Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que 

tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2013, um 

sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;"

Na hipótese, denota-se que a penitente já cumpriu a fração determinada 

em lei para obter o benefício concedido pelo Decreto Presidencial, 

enquadrando-se perfeitamente no indulto legalmente previsto em nosso 

sistema.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1, inciso XIV do Decreto 

8.172/2013, CONCEDO o pedido de INDULTO DA PENA e, 

consequentemente, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da recuperanda 

ELIZABETH SANTANA XAVIER em relação ao crime pelo qual cumpre 

pena nos presentes autos.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo.

P.R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391015 Nr: 12578-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 

338 (trezentos e trinta e oito) dias inéditos, nos meses de Março/2015 e de 

Outubro/2015 a Dezembro/2016, o que lhe dá o direito a remição de 129 

(cento e vinte nove) dias, conforme atestado de trabalho de fls. 220/221, 

245/246 e 665/676.Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias 

laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro 

no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 129 

(cento e vinte nove) dias de pena do(a) recuperando(a) Kliuten Dias de 

Oliveira, em face dos 338 (trezentos e trinta e oito) dias 

trabalhados.Finalmente, considerando que os crimes que deram azo as 

guias de fls. 550 e 569 ocorrem em condição de tempo, lugar e modo de 

execução diferenciado, mantenho o cálculo de fls. 716, atualizando-o, 

contudo, apenas, no que concerne a inclusão dos dias remidos. 

Atualize-se o cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, vista às 

par tes .Após,  conc lusos para homologação.Expeça-se  o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.Cumpra-se. Às 

providências.Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.GERALDO FERNANDES 

FIDELIS NETOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389627 Nr: 9616-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CELSO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

RODRIGO CELSO DE CAMPOS pleiteia, em síntese, a concessão de 

indulto, sustentando que satisfez os requisitos insertos no Decreto n. 

9.246/2017, pois cumpriu mais de 1/6 da reprimenda que lhe foi imposta.

 Instado a manifestar, o representante do Ministério Público opinou de 

forma contrária ao pleito (fls. 110/111).

É o necessário relato. Decido.

Inicialmente, observa-se que a pena privativa de liberdade imposta ao 

penitente foi substituída por restritivas de direitos.

Portanto, sem maiores delongas, considerando que os incisos I e III, do 

artigo 8º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, permanecem suspensos 

pela decisão proferida, em sede de liminar, na data de 12/03/2018, pelo 

Ministro Roberto Barroso, nos autos da ADIN nº 5.874, mostra-se 

desnecessária a discussão acerca do preenchimento dos requisitos.

Pelo exposto, em consonância com o Ministério Público, DEIXO DE 

ACOLHER o pedido de indulto formulado pela defesa do penitente.

Outrossim, notifique-se o penitente para que comprove, no prazo de 10 

(dez) dias o pagamento das parcelas referentes à prestação pecuniária

Ciência ao MP e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 305207 Nr: 19696-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN CLEITON MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19696-64.2010.811.0042

Código nº 305207

Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena referente ao recuperando 

SILVAN CLEITON MELO DA SILVA, em razão das seguintes condenações:
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1ª Guia de Execução Penal: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código 

Penal Brasileiro, de fls.55.

2ª Guia de Execução Penal: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão 

pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, VI, c/c art. 14, II, ambos 

do Código Penal Brasileiro, fls.55.

Instado a manifestar, o Parquet, às fls. XX, pugnou pelo reconhecimento 

da extinção da punibilidade, considerando a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, na modalidade retroativa em relação ao crime de furto. Por 

outro lado, o representante ministerial manifestou-se contrariamente a 

prescrição do crime de roubo.

É breve relatório.

Decido.

Verifica-se que o apenado foi condenado a pena unificada de 06 (seis) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão, registra-se, o abandono do 

cumprimento da pena em 25/08/2010.

O artigo 76 do Código Penal Brasileiro estabelece que, no concurso de 

infrações, execute-se, em primeiro, a pena mais grave. Logo, conclui-se 

que para o caso em tela, o tempo de pena cumprido será computado para 

a condenação mais grave, qual seja, a infração contida na guia de fls. 55, 

in casu, art. 157, § 2º, II, do dispositivo supramencionado.

Sendo assim, a guia de execução acostada às fls. 66, informa que o réu 

foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão.

O artigo 115 do Código Penal determina que os prazos prescricionais 

sejam reduzidos pela metade quando o infrator era, na data da 

consumação do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 

sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando atentamente os autos, às fls. 66, depreende-se que o 

reeducando, Eder Ramos Assunção, nasceu em 04/07/1974, por 

conseguinte, na data da consumação do delito (08/12/1998), o agente, 

possuía 24 (vinte e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias 

de vida, dessa forma, não faz jus à redução do prazo prescricional nos 

termos do artigo 115, do dispositivo supramencionado.

 Assinale, ainda, que o recuperando encontra-se em lugar incerto e não 

sabido desde 25/08/2010 (fls.83).

Nesse sentido, o artigo 113, do Código Penal, determina que em caso de 

fuga ou revogação do livramento condicional, a prescrição será regulada 

pelo tempo que resta da reprimenda. Portanto, devido ao abandono do 

cumprimento da sanção imposta, foram executados aproximadamente 02 

(dois) anos e 13 (treze) dias, restando-lhe o cumprimento de 03 (três) 

anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias.

 Visto isso, o prazo prescricional, para o caso em tela, equivale a 08 (oito) 

anos, conforme previsão do artigo 109, IV.

O lapso temporal entre o abandono do cumprimento e a presente data 

corresponde a 08 (oito) anos e 28 (vinte e oito) dias, logo, o transcurso de 

tempo foi superior ao prazo prescricional.

No que tange a penalidade descrita no artigo 114, II, do Código Penal, o 

presente dispositivo determina que a pena de multa prescreva no mesmo 

prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, 

quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada.

Depreende-se da redação do dispositivo supramencionado que o lapso 

prescricional da pena de multa pode atingir a pretensão punitiva, assim 

como, pode alcançar a pretensão executória. Dessa forma, prescrevendo 

a pretensão estatal, seja punitiva ou executória, a multa não poderá ser 

executada, pois já se encontra fulminada pela prescrição.

Ultrapassada essa análise, passo a apreciar a prescrição referente à 

condenação de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, referente ao crime 

descrito no art. 155, § 4º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Considerando que o fato foi consumado em 08/12/1998 (fls.55), data 

anterior à publicação da Lei nº. 12.234/2010, a regra prescricional a ser 

aplicada será a da lei anterior, porquanto mais benéfica. Assim, de acordo 

com a antiga redação do art. 110, § 2º, do Código Penal, será 

considerado, para efeitos prescricionais, o lapso temporal entre o 

recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Nessa esteira, o art. 109, V, do Código Penal, determina que o prazo 

prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 04 (quatro) anos, 

se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não 

excede a 02 (dois) anos.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida em 05/01/1999, bem 

como, a publicação da sentença condenatória se deu em 23/04/2003, com 

o trânsito em julgado para acusação em 15/09/2003, conforme a guia de 

execução acostada às fls. 55. Portanto, o lapso temporal entre a data do 

recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória 

corresponde a 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias.

Operou-se a prescrição retroativa da pena pelo transcurso superior a 04 

(quatro) anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da 

sentença condenatória.

Em relação à penalidade descrita no artigo 114, II, do Código Penal, o 

presente dispositivo determina que a pena de multa prescreva no mesmo 

prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, 

quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada.

Dessa forma, o dispositivo supramencionado estabelece que o lapso 

prescricional da pena de multa pode atingir a pretensão punitiva, assim 

como, pode alcançar a pretensão executória. Dessa forma, prescrevendo 

a pretensão estatal, seja punitiva ou executória, a multa não poderá ser 

executada, pois já se encontra fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, em relação à condenação pela prática do delito descrito 

no artigo 157, § 2º, II, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, 

c/c artigos 109, I V, 110, § 2º, 113, 114, II, 118, todos do Código Penal, 

DECLARO extinta a punibilidade do penitente, pelo reconhecimento da 

prescrição executória da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Em arremate, com relação à condenação pela prática do crime descrito no 

artigo 155, § 4º, VI, c/c art. 14, II, com fundamento nos artigos 107, IV, 

primeira figura, c/c art. 109, V, 110, § 2º, 114, II, 118, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SILVAN CLEITON MELO DA 

SILVA, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pena privativa de 

liberdade e da pena de multa, desta forma, afastando-lhe os efeitos 

primários da condenação.

Cumpram-se as determinações com urgência.

Às providências.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

 Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 339211 Nr: 20642-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROSA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE 

ASSIS - OAB:4.835/MT

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que às fls. 193/199, 

insurge-se a defesa quanto à fixação de nova data-base para a 

concessão de novos benefícios, vez que, segundo argumenta, não há 

justificativas para a aplicação da pena de falta grave posto que não restou 

comprovado que o penitente tenha praticado novo crime.

Sustenta que a decisão de fls. 178, atenta contra os princípios da 

legalidade e da culpabilidade.

 Requer ainda seja cassada a perda dos dias remidos e apreciado o 

pedido de transferência formulado nos autos.

Requer ainda a defesa em nova petição, a designação de audiência para 

justificar os dias remidos.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

pugnou pelo indeferimento do pleito.

É o relato.

Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que o penitente Lauro Rosa Bueno foi 

surpreendido no interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá, na data 

de 08.06.2016, portando um aparelho celular com chip.

O devido Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado com a 

conclusão pela prática de falta grave, o que foi homologado pelo Juiz 

Titular à época (fls. 178).

Vê-se, portanto, que a mudança da data-base refutada pela defesa, foi 

sustentada pela ocorrência de falta grave ocorrida na data de 08.06.2016 

e devidamente observados os ditames legais para homologação, sendo 

desnecessária a existência de novo crime.

Na mesma toada, se faz necessária a perda de parcela dos dias remidos 

até a data mencionada, vez que verdadeiro poder-dever do magistrado. 

Neste sentido, vejamos recente entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça de nosso Estado:
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RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERDA DE 1/6 DOS DIAS 

REMIDOS PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ARTIGO 

50, INCISO VII, DA LEP - CONHECIMENTO DO RECURSO - PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À POSSE E POR 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS 

APARELHOS CELULARES ENCONTRADOS COM AS OUTRAS DETENTAS, 

BEM COMO DO CARREGADOR DE CELULAR ENCONTRADO COM A 

AGRAVANTE - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DA FALTA 

GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA 

PARA CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE - ALEGADA A ATIPICIDADE 

DA CONDUTA DA AGRAVANTE - IMPROCEDÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO 

DA FALTA GRAVE MESMO SE APREENDIDO APENAS COMPONENTE DE 

TELEFONIA CELULAR – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA 

PENALIDADE REFERENTE À PERDA DOS DIAS REMIDOS - 

IMPOSSIBILIDADE - A EXPRESSÃO 'PODERÁ' CONTIDA NO ARTIGO 127 

DA LEI N.º 7.210/84, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI 

N.º 12.433/11, DEVE SER INTERPRETADA COMO VERDADEIRO 

PODER-DEVER DO MAGISTRADO - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - 

IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO 

DESPROVIDO.Não há reparos a realizar na decisão que homologou a falta 

grave determinando a perda de 1/6 dos dias remidos, uma vez que ela se 

deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos concretos 

presentes nos autos, notadamente, à prova testemunhal, concluindo que 

estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado 

o envolvimento da agravante com os fatos apurados.É prescindível a 

perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta 

disciplinar de natureza grave do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução 

Penal. (AgRg no HC 391.209/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017)"Configura falta grave 

não apenas a posse de aparelho celular, mas também a de seus 

componentes, como, no caso, o chip de telefonia móvel. Inteligência do art. 

50, VII, da LEP, "Comete falta grave o condenado à pena privativa de 

liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com 

o ambiente externo". (HC 260.122/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013) A 

prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de 

até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' 

contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).No caso dos autos, 

a perda de 1/6 dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada 

na natureza e nas circunstâncias da infração cometida pela agravante, em 

consonância com o artigo 127 c/c o artigo 57 da LEP. (AgExPe 

14049/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Nesta toada de raciocínio, ante o reconhecimento e homologação de falta 

grave às fls. 178 e fixação de nova data-base, decreto ainda, nos termos 

da manifestação ministerial retro, perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos 

até 08.06.2016.

Justifico a fixação no patamar máximo em virtude da potencialidade lesiva 

existente na posse de aparelhos celulares no interior de unidades 

prisionais que, diariamente, são utilizados para a prática de extorsões e 

ordens para a prática de crimes extramuros.

Elabore-se memorial atualizado de pena.

Após, vistas às partes e, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 441754 Nr: 18379-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Vistos.

 À fl. 282 a defesa requereu prorrogação da prisão domiciliar concedida 

ao reeducando ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, por estar em 

processo de recuperação pós operatório, necessitando da persistência 

dos cuidados de reabilitação que vem sendo oferecidos para melhora do 

quadro clínico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido da 

defesa, bem como requereu a determinação de realização de visita “in 

loco” pela equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de verificar o atual 

estado de saúde, moradia, familiar do recuperando.

É o relatório.

 Decido.

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que às fls. 233/235 foi 

concedida a prisão domiciliar ao reeducando, para fins de tratamento de 

saúde, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com monitoramento eletrônico, a qual 

já foi prorrogada por diversas vezes, visando à melhora do quadro clínico 

dele, porquanto se encontra em recuperação pós operatório.

 Verifica-se, ainda, que o médico ortopedista atestou que o reeducando 

necessita da persistência dos cuidados e reabilitação que vem sendo 

oferecido (fls. 284/285).

Assim sendo, ante o parecer favorável do Ministério Público e, uma vez 

que o penitente foi submetido à cirurgia e por estar em processo de 

recuperação necessitando de cuidados especiais, DEFIRO o pedido de 

prorrogação da prisão domiciliar, por mais 30 (trinta) dias, mediante a 

monitoração eletrônica, nas mesmas condições estipuladas à fl. 235.

DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste Juízo realize, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, visita “in loco” para averiguação do atual estado 

de saúde do recuperando ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, bem 

como das suas condições de moradia e familiar.

Com a juntada do parecer psicossocial, ouça-se o MPE.

Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da 

defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena de fl. 274.

Remeta-se cópia ao penitente a fim de que sirva de atestado anual de 

pena a cumprir.

Por derradeiro, DETERMINO o imediato cumprimento da determinação 

contida no item 2 da decisão de fl. 176.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 453005 Nr: 30165-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15.386

 Vistos.

Cumpra-se imediatamente as determinações constantes às fls. 21 e 27, 

notadamente a submissão do recuperando aos exames psicossociais.

OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, 

solicitando o envio da Guia de Execução Penal Definitva do reeducando.

No mais, cadastre-se o advogado Rodrigo da Costa Ribeiro (OAB/MT 

15386/0) como patrono do recuperando Bruno Sousa.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 445724 Nr: 22602-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Ante a certidão de fls. 87 e cota ministerial de fls. 91, oficie-se ao Juízo da 

Vara Única da Comarca de Nobres-MT para que remeta a esse juízo a guia 

de execução penal referente aos autos sob o nº 281-58.2015.811.0033 - 

código 48296.

Após, conclusos ao Juiz Natural para unificação de guias e elaboração de 

novo cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391677 Nr: 9354-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893

 Vistos etc.

Na presente hipótese, considerando que o Estado de Mato Grosso não 

possui profissionais suficientes para atender à demanda referente a 

realização de exame psiquiátrico aos recuperandos, foi proferida decisão 

em dezembro de 2017 (fls. 776/780) determinando a realização de exame 

criminológico a ser custeado com recursos públicos.

Após ter sido intimado da referida decisão, o Estado de Mato Grosso, 

através de sua Procuradoria Geral, insurgiu-se, por meio da exceção de 

pré-executividade (fls. 808/813) a fim de diminuir o valor fixado à título de 

honorários periciais, além de não realizar o bloqueio, mas efetuar a 

execução do Estado para pagamento da referida profissional.

Às fls. 786, a senhora gestora certificou que não foi depositado o valor 

para pagamento dos honorários da perita, conforme determinado.

 Em nova análise dos autos verificou-se que a perita nomeada sequer fora 

intimada para cumprir a determinação, via de consequência, às fls. 

787/788, foi parcialmente revogada a decisão de fls. 776/778 quanto à 

realização do bloqueio.

O trabalho pericial foi devidamente realizado pela psiquiatra nomeada, 

conforme se verifica do laudo juntado, e o recuperando foi progredido ao 

regime semiaberto.

Desse modo, DEIXO de acolher o pedido da Procuradoria Geral do Estado, 

ante a perda de seu objeto.

Finalmente, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 804, oportunizando 

vistas do laudo pericial à Defesa.

Após, conclusos para decisão acerca da concessão da progressão de 

regime ao penitente.

Às URGENTÍSSIMAS providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 540739 Nr: 32193-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDISIANE APARECIDA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo o cálculo de pena de fls. 1031, a fim de que surta os efeitos 

legais.

Remeta-se cópia do memorial à penitente, para que sirva de atestado 

anual de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 487080 Nr: 26674-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, Luiz Henrique Baldissera - OAB:55717

 Diante da juntada do ofício retro dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestar-se no prazo de 48h.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 438785 Nr: 15258-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonelle Fabiane Costa 

Penha Lima - OAB:13731, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:9906

 Vistos, etc.

Conforme consta dos autos, o cálculo de fl. 760 informa que o requisito 

objetivo para o livramento condicional já foi implementado, havendo 

manifestação favorável do Ministério Público nesse sentido (fl. 761/762).

Os requisitos subjetivos também estão preenchidos na medida em que não 

há informações acerca de violação às condições impostas aos regimes 

anteriores ou de novos registros criminais.

Assim, por reunir os requisitos objetivo e subjetivos previstos no artigo 83 

do CP e artigo 131 da LEP, concedo o livramento condicional a Claudinei 

Teixeira Diniz.

Designo audiência admonitória para 14.11.2018, às 14h.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 542346 Nr: 33757-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIM DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MÁRCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/0/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY. OAB/MT: 

16.989/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

19/10/2018, ÀS 14:10 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia19/10/2018 às 14h10min., para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 16344-06.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS Nº 16344-06.2007.811.0042. Cód. 112522

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO

INTIMANDO: DR. ALEX JOSÉ SILVA. OAB/MT: 9.053

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 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

DECISÃO/DESPACHO: CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução 

e julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, estar presidindo as Audiências de Custódia, conforme escala de 

revezamento estabelecida pela Portaria n.º 451/2017/GRH-FC, razão pela 

qual foi determinado a redesignação de uma nova data para a realização 
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da audiência, ou seja, DIA 07/11/2018, ÀS 13:20 HS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 5 de outubro de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 350393 Nr: 11525-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DE JESUS LUCINDO, JOANDERSON 

RODRIGUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO. OAB/AC: 3.878

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/11/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência aprazada para 

o dia 02/07/2018 ficou prejudicada em virtuda da Portaria nº 841/2018, que 

declarou ponto facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso 

na segunda-feira (2 de julho), em virtude do jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2018. Pelo que, foi 

determinado a redesignação da audiência de Instrução e Julgamento para 

o DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H20MIN.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 16344-06.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO. OAB/MT: 9.053

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 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, estar presidindo as Audiências de Custódia, conforme escala de 

revezamento estabelecida pela Portaria n.º 451/2017/GRH-FC, razão pela 

qual foi determinado a redesignação de uma nova data para a realização 

da audiência, ou seja, DIA 07/11/2018, ÀS 13:20 HS.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 368806 Nr: 9020-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENITO LUIS DIAS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ADEMAR COELHO DA SILVA. OAB/MT: 14.948

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 14:35 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo o pedido de desistência 

formulado pelo Ministério Público no item 4. 2 – Para audiência em 

continuação, designo o dia 07/11/2018 ás 14h35min., para a oitiva de 01 

testemunha arrolada pela Defesa e o interrogatório do réu Benito Luis Dias 

da Costa Silva. Saem os presentes devidamente intimados. Requisitem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 541077 Nr: 32504-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR NEPOMUCENO DORNELAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO JOSÉ CAVALA 

KOSOP - OAB:81504/PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ROBERTO JOSÉ CAVALA KOSOP. OAB/PR: 81.504

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

19/10/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 19/10/2018 às 13h45min., para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 313941 Nr: 12627-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARTINS ZAMAQUI ZAMORE, SÉRGIO 

DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/MANIFESTAR SOBRE 

TESTEMUNHAS

Prazo:05

Intimando:DR. WELLINGTON SILVA. OAB/MT: 5354

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar acerca das testemunhas não localizadas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Desta feita, chamo o feito à ordem para que se 

proceda a intimação da Defesa do acusado SÉRGIO DE SOUZA SILVA, 

para manifestar acerca das testemunhas não localizadas.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 440163 Nr: 16724-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACIR SANDRO RABAIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ. OAB/MT: 16126 DRA. 

ANELISE INÊS ANDRUCHAK. OAB/MT: 15.178

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 15:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:RATIFICO a decisão de recebimento de denúncia. Por 

fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 

às 15h40 min., quando então serão ouvidas 01 testemunhas de acusação, 

01 de defesa, e realizado o interrogatório do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461409 Nr: 1242-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VELLOSO FELIX, THIAGO ENRIQUE 

VACA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO 

MONTEIRO ARAÚJO, para devolução dos autos nº 

1242-89.2017.811.0042, Protocolo 461409, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372611 Nr: 13488-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOARES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE SOARES GALVÃO, Rg: 

1153531-8, Filiação: Almerinda Feitosa Galvão e Irani Sudario Galvão, data 

de nascimento: 04/11/1975, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), vendedora, Telefone 9215-7275. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR a acusada SIMONE SOARES GALVÃO, pela prática dos 

crimes descritos no art. 157, § 1º, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 307, c.c. 

art. 69, c.c. art. 61, inciso I, todos do Código Penal, com a aplicação da 

atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Crime de 

Roubo Impróprio:a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta da ré normal à espécie. Há registro de 

antecedentes criminais, tendo a acusada condenações em seu desfavor 

com trânsito em julgado, inclusive com PEP formado. Portanto, tal 

circunstância será utilizada como agravante na próxima fase. Não há 

elementos para se auferir sua personalidade, nem sua conduta social. Os 

motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns à espécie. As 

consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em 

nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

legais:Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da 

reincidência.Nestes casos em que há concurso de circunstâncias 

agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no 

sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, mantenho a pena 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causas de aumento de pena a serem consideradas.Presente a causa de 

diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3 (um terço) - considerando o iter criminis percorrido 

pelo agente, chegando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa, a qual torno definitiva para este crime.4.2. 

Crime de Falsa Identidade:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta da ré normal à espécie. Há registro de antecedentes criminais, 

tendo a acusada condenações em seu desfavor com trânsito em julgado, 

inclusive com PEP formado. Portanto, tal circunstância será utilizada como 

agravante na próxima fase. Não há elementos para se auferir sua 

personalidade, nem sua conduta social. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato são comuns à espécie. As consequências do crime 

não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de 

detenção.b) Circunstâncias legais:Presente a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência.Nestes casos em que há 

concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 

1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência. Dessa forma, com a compensação das circunstâncias 

legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena 03 

(três) meses de detenção.c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem 

consideradas, razão pela qual mantenho a pena de 03 (três) meses de 

detenção e a torno definitiva para este crime.4.3. Concurso Material entre 

os crimes de Roubo Impróprio e Falsa Identidade:Em atenção à regra do 

concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, somo as 

penas dos crimes de Roubo Impróprio [02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa] e Falsa Identidade [03 (três) meses de 

detenção], chegando ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) 

meses de detenção e 06 (seis) dias-multa.5. Pena Definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena da ré SIMONE SOARES GALVÃO, já qualificada nos 

autos, em 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 06 

(seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.6. Do Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, do 

Código Penal, em razão da reincidência.7. Extinção da Punibilidade:De 

outro giro, ainda que não se trate da melhor técnica, em razão da pena 

estabelecida à acusada, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos 

do art. 109, inciso V, do CP, tempo este já decorrido entre o recebimento 

da denúncia (14.08.2014) e a presente data, de modo que JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIMONE SOARES GALVÃO, qualificada nos 

autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia destes autos, o que 

faço com fulcro no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, bem como no art. 61, do Código de Processo Penal.8. 

Deliberações Finais:Com relação aos objetos apreendidos (fl. 63), declaro 

o perdimento dos mesmos uma vez que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018.LÍDIO 
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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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 05 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.: 529307 Nr: 21131-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY SEVERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEY SEVERINO DOS SANTOS, 

Cpf: 31402925115, Rg: 9315078, Filiação: Honorica Severino dos Antos e 

Edmundo Justino dos Santos, data de nascimento: 19/04/1962, 

brasileiro(a), natural de Barretos-SP, casado(a), professor, Telefone 65 

95112-9311. 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 02 de março de 2018, por volta das 13h00min, no 

Restaurante Fuxico, situado na Rua Américo Salgado, 4° 745, Bairro 

Quilombo, nesta urbe e comarca, o ora denunciado proferiu injúria racial 

em desfavor da vítima Mauro Faustino da Silva

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 21131-92.2018.811.0042 (Código: 

529307)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: VANDERLEY 

SEVERINO DOS SANTOSVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se 

que o réu VANDERLEY SEVERINO DOS SANTOS não foi citado 

pessoalmente (fl. 61). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 62 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, 03 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURETBORRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Intimar a defesa do réu Willian Rodrigues da Silva Lima, para que 

apresente os memoriais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 498280 Nr: 37421-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Bezerra Pinheiro 

Espósito - OAB:23778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:

 Intimar a defesa da ré Genilsa Fernandes da Silva, para que apresente a 

resposta de acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 414815 Nr: 19827-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE BARROS QUEIROZ, MARCUS 

VINICIUS COSTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Intimar a defesa do réu Igor Alves de Barros Queiroz, para que apresente 

as razões de apelação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436397 Nr: 12675-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, 

SIDNEY DE ABREU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE FREITAS - 

OAB:13.505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ricardo de freitas - 

OAB:13.505

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA ALVES DA FONSECA, Cpf: 

73809667153, Rg: 15917380, Filiação: Leidinéia da Fonseca Alves Pereira 

e Jair Alves Pereira, data de nascimento: 28/10/1987, brasileiro(a), natural 

de Rio Branco-MT, solteiro(a), médica veterinaria, Telefone 96365949. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a vítima acima qualificada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, compareça em Juízo para fins de restituição dos objetos 

apreendidos nos autos, mediante comprovação, quais sejam: 01 (um) 

aparelho Nokia com bateria, 01 (uma) corrente dourada com pingente, 01 

(um) porta documentos, 01 (um) anel dourado, 01 (um) aparelho celular LG 

DUAL SIM com bateria e dois chips, 01 (uma) corrente com dois pingentes 

dourados tipo escapulário, 01 (uma) pulseira dourada. Sob pena de 

perdimento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição; I – Com relação ao pedido de 

revogação da prisão do réu tenho que o mesmo é digno de deferimento, 

como de fato o defiro, uma vez que encerrada a instrução aliado ao fato 

de que hoje o réu está preso há muito tempo, o que configura 

constrangimento ilegal. Expeça-se alvará de soltura, devendo ser posto 

em liberdade se por outro motivo não estiver preso.II – Declaro encerrada 

a instrução.III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais 

escritos, no prazo legal. O prazo deverá ser cumprido sucessivamente.IV 

– Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374605 Nr: 15841-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA, FRANKLIN 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Intimar a defesa do réu Giovani Oliveira da Silva, para que apresente 

resposta de acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 530596 Nr: 22395-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA COICARE, RAFAEL 

FERREIRA DE BRITO, BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:

 AUTOS Nº 22395-47.2018.811.0042 (CÓDIGO 530596)

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fl. 379 e os 

argumentos expostos pela defesa do réu JULIO CESAR, por se tratar de 

prova relevante ao deslinde e que foi citada no decorrer do Inquérito, 

defiro o pedido de fls. 534/535.

 Oficie-se o delegado que presidiu o Inquérito para que providencie as 

imagens, encaminhando cópia do pedido de fls. 534/535.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 468542 Nr: 8462-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY JESUS DA SILVA, Rg: 

1265057-9, Filiação: Espedito Manoel da Silva e Maria de Jesus da Silva, 

data de nascimento: 04/08/1978, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, casado(a), 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: DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA - No dia 

08/07/2016, por volta de 09h00min, na Rua 14, quadra 06, Bairro Osmar 

Cabral, nesta Capital, o denunciado WESLEY foi preso em flagrante delito 

por ocultar uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, COR PRETA, PLACA 

"NJW-3994", ciente de sua proveniência ilícita (crime contra o patrimônio 

praticado em face da vítima ARIANE PATRÍCIA DE ALMEIDA). DO CRIME DE 

ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Em concurso 

material de crimes o denunciado WESLEY adulterou o sinal identificador da 

motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, COR PRETA, PLACA "NJW-3994", 

conforme o laudo pericial nº 2.18.2016.23234-01 (fls. 48/53). Segundo 

consta no incluso caderno investigativo no dia e hora dos fatos 

Investigadores de Polícia receberam uma denúncia (anônima) de que no 

endereço supracitado havia suspeita de desmanche de veículos. A equipe 

de policiais foi até o local e encontrou o denunciado WESLEY e a 

supracitada motocicleta (encoberta com uma lona). Após checagem 

restou constatado que a motocicleta havia sido roubada no dia 28/02/2016 

(B.O 68280/2016 - fls. 40/41). Diante da flagrância o denunciado foi preso 

e conduzido à Delegacia. Em interrogatório WESLEY alegou não saber que 

a motocicleta era produto de crime (fls. 08/10). O Laudo Pericial n.º 

2.18.2016.23234-01 (fls. 48/53) concluiu que o Número de Identificação 

Veicular (NIV) encontra-se desbastado por instrumentos abrasivos 

(lixado). Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar 

WESLEY JESUS DA SILVA, como incursos no art. 180 "caput" c/c art. 311 

"caput" ambos do Código Penal e em concurso material conforme art. 69 

do Código Penal, (...).

Despacho: DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento. Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tomem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 27 de junho de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 19268-04.2018.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO, JEAN 

RICHARD GARCIA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566, RAILTON FERREIRA DE AMORIM - OAB:OAB/MT 

23886/0

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES FINAIS, POR ESCRITO, NO PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510057 Nr: 2777-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN VAGNER DO NASCIMENTO, JOCEMAR 

HENRIQUE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DR. LAURO GONÇALO DA COSTA, 

OAB-MT N°15304/O, PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, 

POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 426544 Nr: 1805-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERNANDO ARAÚJO DA COSTA, 

WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA, BRUNO LOPES DE SOUZA, DENNER 

JUNIOR DE ALMEIDA CUNHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, Edmilson Ciro Gonçalves Prates - 

OAB:05745

 Certifico e dou fé que, transcorreu em branco o prazo para o advogado 

do réu Denner apresentar contrarrazoes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 422931 Nr: 28595-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉBER DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÉBER DE SOUZA BRANDÃO, Cpf: 

52564380182, Rg: 20599684, Filiação: Flávio Dias Brandão e Maria Antonia 

de Souza Brandão, data de nascimento: 01/06/1970, brasileiro(a), natural 

de Codorvil-RJ, solteiro(a), carpinteiro. 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 10/11/2015, por volta 04h30min, na 

lanchonete Cantinho das Delícias situada na Avenida XV de Novembro, nº 

381, Bairro Porto, nesta Capital, o denunciado subtraiu - mediante 

destruição de obstáculo - um liquidificador e um espremedor industriais 

(avaliados, respectivamente, em R$ 600,00 e R$ 2.000,00 - fls. 21) da 

víitma Paulo Roberto de Almeida Santos. Segundo consta no incluso 

caderno investigativo, no dia e hora do fato o denunciado destruiu o 

cadeado de acesso ao estabelecimento, adentrou ao local e subtraiu os 

objetos acima mencionados. Ao deixar o comércio foi detido por populares 

que acionaram a polícia militar. A vítima recebeu alerta de segurança em 

seu aparelho celular e compareceu ao local no momento da detenção do 

denunciado. Em sede policial o denunciado quedou-se inerte (fls. 10). A 

res furtiva foi apreendida e devolvida à vítima (fls. 1/16). O denunciado foi 

solto após pagamento de fiança (fls. 17/18). Ante o exposto, cumpre ao 

Ministério Púbico Estadual denunciar CLEBER DE SOUZA BRANDÃO, como 

incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, (...).

Despacho: DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento. Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tomem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 27 de junho de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 374618 Nr: 15853-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINICIUS ARRUDA DA GUIA, 
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AMANDA CAROLINE ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO VINICIUS ARRUDA DA GUIA, Rg: 

2565695-3, Filiação: Lucineia Arruda dos Santos e Claudio Alves da Guia, 

data de nascimento: 27/02/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 9319-2575. 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 15/12/2013, por volta de 22h30min, no "Motel 

Kital", localizado na Avenida Beira Rio, Bairro Costa do Sol, nesta Capital, 

os denunciados, em plena divisão de tarefas com os infratores LUIS 

FERNANDO MAGALHÃES DOS SANTOS e MAURÍLIO MAURÍCIO 

MEDEIROS ALVES (corrompidos à prática da infração penal), subtraíram - 

mediante grave ameaça exercida com arma de fogo - dinheiro e pertences 

do referido motel, além de um aparelho celular da vítima Edimara Costa de 

Matos e uma bicicleta da vítima Itamar Ruli Antunes de Araújo. Sendo tais 

crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos em 

concurso formal imprórprio (por três vezes) com desígnios autônomos 

contra cada uma das vítimas. Segundo consta no incluso caderno 

investigativo, no dia e hora dos fatos os denunciados THIAGO e AMANDA 

- em companhia dos infratores LUIS e MAURÍLIO - ingressaram em um dos 

quartos do motel e solicitaram uma porção de refeição. No momento da 

entrega do pedido os meliantes - em posse de arma de fogo - renderam a 

funcionária e anunciaram o assalto, passando a subtrair os pertences do 

motel e dos funcionários. As vítimas foram mantidas reféns no banheiro 

até os denunciados deixarem o local consumando o crime de roubo. No 

decorrer das investigações foi possível promover o reconhecimento dos 

denunciados como os autores do roubo em tela. Os meliantes THIAGO e 

AMANDA, em interrogatório, confessaram a autoria delitiva em concurso 

de pessoas com os infratores LUIS e MAURÍLIO ( fls. 24/26 e 44/46). Ante 

o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THIAGO 

VINICIUS ARRUDA DA GUIA e AMANDA CAROLINE ARRUDA DOS 

SANTOS, como incursos art. 157, § 2º, inc. I e II ( em concurso formal 

impróprio por três vezes), em concurso material (art. 69) com o art. 244-B 

da Lei nº 8069/90;

Despacho: Cód. 374618DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência 

de informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s) THIAGO 

VINICIUS ARRUDA DA GUIA, DETERMINO que seja oficiado à 

Superintendência do Sistema Prisional para que informe se o(a)(s) 

acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das unidades do estado, 

conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC .Sendo constatado que 

THIAGO VINICIUS ARRUDA DA GUIA se encontra preso(a)(s) em alguma 

das unidades prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, 

devendo o Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)

(s) acusado(a)(s) se ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando 

NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se possível) ou 

deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não 

tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.Saliento que, existindo patrono constituído, o(a)(s) 

denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao menos o nome completo do 

causídico, o número da inscrição na OAB, bem como o seu telefone. 

Advirta(m)-se que não sendo prestada as informações mínimas capazes 

de identificar o advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de sua 

pessoa e, consequentemente, a sua intimação(ões) pelo juízo, lhe será 

automaticamente nomeado defensor público para proceder a(s) sua(s) 

defesa(s), devendo essa advertência constar no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento. Caso o Oficial de Justiça verifique que o(a)(s) 

acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de receber a citação, 

deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do CPP. (destacar no 

mandado de citação).Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(a)

(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do 

CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta(s).Sendo negativa tal diligência, desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA do acusado THIAGO VINICIUS ARRUDA DA 

GUIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do 

Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) denunciado(a)(s) 

tome(m) conhecimento do presente processo.Consigne-se no edital que, 

na resposta à acusação, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A).Se apresentada a defesa, tomem os autos 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Caso transcorra in albis o prazo assinalado, não apresentada 

resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos, para análise da 

subsunção do caso aos ditames do artigo 366 do CPP.Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018. SILVANA FERRER ARRUDA 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 424147 Nr: 29900-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, Cpf: 

05227323135, Rg: 20949430, Filiação: Joenir Auxiliadora da Silva Moreira 

e Alcindo Rodrigues de Figueiredo, data de nascimento: 05/02/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 81453778. 

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 23.10.2015, por volta de 15h30min, na Rua 

Estevão de Mendonça, Bairro Popular, nesta Capital, o denunciado 

RODRIGO foi preso em flagrante delito na posse de 01 (um) ultra book, 

marca DELL, com fonte de alimentação e 01 (um) HD externo, marca DELL 

de 1TB (avaliados indiretamente em R$ 4.500,00 - fls. 32), ciente de sua 

proveniência ilícita - produto de crime contra o patrimônio ocorrido no dia 

08.10.2015 em face de Gilney do Amaral Soares. Segundo consta no 

incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima acessou o site de 

vendas "OLX" e constatou que o denunciado RODRIGO estava fazendo 

anúncios de seu notebook e do HD externo, que teriam sidos furtados de 

seu veículo no dia 08.10.2015. Na oportunidade, a vítima acionou a Polícia 

Militar que entrou em contato com o denunciado marcando o local que 

seria efetivada a suposta "venda". Os policiais foram até o local indicado e 

detiveram o meliante na posse da res furtiva, momento em que ele passou 

a informar ter apenas anunciado os produtos e que foram passados a ele 

por seu primo, Eduardo Vinicius. Diante da situação a guarnição 

deslocou-se até a residência de Eduardo e encaminhou ambos à 

Delegacia. Interrogado em sede policial RODRIGO alegou ter adquirido o 

notebook com o HD externo pelo valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), de um indivíduo chamado Dalto no Shopping Popular (o qual declara 

nunca ter vendido um aparelho de notebook ao denunciado - fls. 34), e 

depois anunciou o aparelho no site de vendas "OLX" (fls. 14/15). A res 

furtiva fora devidamente restituída a vítima (fls. 23). Ante o exposto, 
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cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RODRIGO MOREIRA DE 

FIGUEIREDO, como incurso no art. 180, caput do Código Penal, (...).

Despacho: DESPACHOVistos em correição.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tomem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 23 de agosto de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 412921 Nr: 17807-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Certifico e dou fé que, transcorreu em branco o prazo para a advogada 

do réu apresentar as razões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 416511 Nr: 21654-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Certifico e dou fé que, transcorreu em branco o prazo para a advogada 

do réu apresentar as razões recursais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 333930 Nr: 14539-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON GONÇALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON GONÇALVES GOMES, Cpf: 

86792750182, Rg: 14624443, Filiação: Antonio Juvencio Gomes e Eulalia 

Maria Gomes, data de nascimento: 10/01/1977, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, convivente, soldador. 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 01.08.2012, por volta de 14h00min, nesta 

urbe e Comarca da Capital, o denunciado Nilson Gonçalo Gomes adquiriu 

coisa alheia de origem ilícita consistente em uma motocicleta Honda/C 100 

Biz, cor preta, ano 1999/2000, pertencente a Helton Peres dos Santos. 

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data de 23/07/2012, 

por volta de 14h30min, o objeto em questão fora furtado da residência da 

vítima, localizada no Bairro 1º de março, nesta Capital. Posteriormente, já 

na data dos fatos, a vítima deparou-se com Clodoaldo Ferreira Vasco 

conduzindo a supramencionada motocicleta, momento em que Helton 

acionou a polícia que, após algumas diligências, encontrou Clodoaldo na 

posse do bem. Na oportunidade, fizeram a abordagem e verificaram 

tratar-se de produtos de crime contra o patrimônio, conforme checagem 

via CIOSP. Indagado acerca da procedência da motocicleta Clodoaldo 

afirmou ter emprestado a motocicleta do seu cunhado Nilson, no intuito de 

fazer compras. De posse das informações concedidas por Clodoaldo a 

guarnição policial, formada pelo miliciano Joelson Fortes Santos (fls. 03), 

dirigiu-se até a residência do denunciado Nilson e deu voz de prisão ao 

meliante. Interrogado, Nilson contou versão inverossímil alegando que uma 

pessoa conhecida como "Gordo" deixou a motocicleta em seu poder para 

realizar alguns reparos, contudo, o conjunto probatório angariado torna os 

fatos narrados irrefutáveis. Diligências foram realizadas no sentido de se 

localizar "Gordo", porém todas restaram inexitosas. Ante o exposto, 

cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar NILSON GONÇALO 

GOMES como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, (...).

Despacho: DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 
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inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento. Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tomem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 27 de junho de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 481439 Nr: 21190-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DA SILVA, JHONATAS 

FERNANDES DA SILVA, GEOVANE DA SILVA, JOSE ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Considerando que o Patrono dos Réus JHONATAS FERNANDES DA 

SILVA e GEOVANE DA SILVA, na data de 01/10/2018 protocolou as 

Resposta a Acusão referente a ambos os Acusados, intimamos o mesmo 

a apresentar, no praso legal, a Procuração outorgada pelos mesmos.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 301182 Nr: 18341-19.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIS MAGALHÃES, LEANDRO 

BONIFÁCIO COSTA, MARCORÉLIO DA COSTA RIBEIRO, NAIANDERSON 

GODINHO DA ROCHA, WEIDEN SILVA ROCHA, MÁRCIO RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECKYELLY MENDES PEREIRA 

ROCHA - OAB:19137/MT, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, 

JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A/MT, PABLO GUSTAVO 

MORAES PEREIRA - OAB:14615/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Intimar o Dr.Juan Daniel Peron OAB/MT 7635 e a Dra.Deborah Pimenta 

Martins OAB/MT 23.236 -Advogados constituídos nos autos para 

Audiência redesignada para o dia 09 de outubro de 2018 às 13h:45 min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 531124 Nr: 22899-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 INTIMAR A DRª MARINALVA DE MATOS SANTANA, OAB/MT 13002, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 526029 Nr: 17971-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESSENTAR AS CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 350452 Nr: 11587-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SAVERIO BRANDÃO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16.405

 INTIMAR O DR. ROGÉRIO ANTUNES DOS SANTOS OAB/MT 16.405 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 526029 Nr: 17971-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 “(...) P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 04/06, do feito, e condeno o réu Diogo da Costa Leite 

Moreira, já qualificado, da prática criminosa nas sanções do artigo 155, § 

1º e § 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal. 

(...)Tendo em vista a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º, 

do artigo 155, do Código Penal, majoro a pena em UM TERÇO, elevando-a, 

para TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM 

VINTE E UM DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Não foram reconhecidas outras 

causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual a torno 

definitiva nos termos acima propostos. (...)Nos termos do artigo 33, § 2º, 

letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena.(...)”

9ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA 

ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, João Felipe Oliveira do 

Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:19253/E, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI 

- OAB:14981/MT, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

 Verifica-se que às fls. 866/868, a defesa do acusado Jose Esmicesea 

alegou que não houve intimação das defesas para manifestação acerca 

do CD encartado às fls. 804, o qual contém o conteúdo extraído pela 

POLITEC dos celulares apreendidos.

 Da análise do SISTEMA APOLO, verifico que a defesa do acusado José 

Esmicesea retirou os autos da secretaria deste juízo em 12/09/2018, tendo 

devolvido os presentes somente 14 dias depois, ou seja, em 26/09/2018.

 Além disso, verifico que o CD contendo o laudo dos celulares periciados 

foi encartado antes que a defesa do referido acusado retirasse o 

processo em carga para apresentação dos memoriais finais, estando o 

mesmo disponível todo esse tempo em que o processo esteve em carga.

 Assim, entendo que não cabe acolhimento o referido pedido.

 Porém, tendo em vista que até o presente momento o lacre do CD 

contendo o conteúdo extraído pela POLITEC dos celulares apreendidos 

estava inviolado, a fim de não prejudicar os acusados, CONCEDO 24 

horas para que cada defesa manifeste o que entender de direito.

 Desde já, intimo os patronos dos acusados.

 Após a intimação de todos os patronos, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530566 Nr: 22372-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luis Malheiros Oliveira 

Junior - OAB:21169/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu JOILSON RODRIGUES DE ARAUJO, Filiação: Jair Garcia 

de Araujo e Ivete Rodrigues de Araujo, data de nascimento: 18/02/1989, 

brasileiro, natural de Cuiabá-MT, atualmente recluso na Penitenciária 

Central do Estado – Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOILSON RODRIGUES DE 

ARAUJO, portador do RG 1843662-5, CPF 036.764.151-83 filiação: Jair 

Garcia de Araújo e Ivete Rodrigues de Araújo, data de nascimento: 

18/02/1989, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, solteiro, atualmente recluso 

na Penitenciária Central do Estado – Pascoal Ramos, no patamar de 05 

(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO, ante a 

reincidência do mesmo. Por se tratar de processo que o condenado 

aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu 

regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506581 Nr: 45594-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR 

DE JESUS ANTONIO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO, JHORDAN 

BLENDO ALVES NUNES, GILBERTO NUNES, GIVANILDO DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, Dyego 

Nunes da Silva Souza - OAB:14563, Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/O, VALDINEIDE OVIDIO DA 

SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais dos réus: Edelmo, 

Rafael, Jhordan e Gilberto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 344066 Nr: 4232-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA, ELIANE 

ROSA, WANDERSON RENATO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada MAYSA RAFAELA RODRIGUES 

SILVA, brasileira, solteira, natural de Rosário Oeste/MT, nascida em 

01/06/1992, filha de Maricelma Rodrigues e Eunel Benedito da Silva, 

portadora do RG n. 21048410, residente e domiciliada na Rua 02, Quadra 

01, n. 31, quitinete 02, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, WANDERSON 

RENATO MORELLI, vulgo “Kiko”, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, 

nascido em 15/07/1993, filho de Sandra Cristina Morelli, residente e 

domiciliado na Rua 11, n. 03, Quadra 49, quitinete do Silas, Bairro Pedra 

90, em Cuiabá/MT e ELIANE ROSA, brasileira, solteira, natural de Várzea 

Grande/MT, nascida no dia 04/11/1983, filha de Catarina Rosa Santana, 

portadora do RG n. 18228330 SSP/MT, residente e domiciliada na Rua E, n. 

07, Quadra 12, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT nas sanções do 

crime previsto no nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da 

Lei n. 11.343/2006, sendo a última incurso ainda, no artigo 40, IV da Lei n. 

11.343/2006, e ABSOLVÊ-LOS da sanção descrita no artigo 35, da Lei n. 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 382646 Nr: 24518-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA, 

JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA 

- OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT, LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS - OAB:10479

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 352 de 643



Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o acusado MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA, brasileiro, nascido em 

06/06/1993, em Cuiabá/MT, filho de Loucivaldo Souza de Almeida e Derli da 

Silva Melgarejo, portador do RG nº 23085363 SSP/MT, residente à Rua 

Brasil, nº 12, Bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 as 

imputações conferidas ao acusado JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA 

CRUZ, portador do RG n. 25886509 SSP/MT, CPF: 034.928.101-79, filiação: 

Joamilson Assunção da Cruz e Helena Soares de Almeida, data de 

nascimento: 12/03/1996, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente a Rua 

das Flores, Quadra 168, Casa nº 01, Bairro Doutor Fábio II, em 

Cuiabá/MT.TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA, portador do RG n. 23085363 

SSP/MT, filiação: Loucivaldo Souza de Almeida e Derli da Silva Melgarejo, 

data de nascimento: 06/06/1993, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua Brasil, nº 12, Bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. 

Dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do 

efetivo pagamento.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 

59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 352928 Nr: 14382-35.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES-REPR. 

PELA DRA CLEIBE APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS

EDITAL

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 14382-35.2013.811.0042

 ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): A APURAR

INTIMANDO: Testemunha: RODRIGO PATRICK DE OLIVEIRA, Cpf: 

007.860.281-57, Rg: 1969380-0, Filiação: Benedita Eva de Oliveira, data de 

nascimento: 23/11/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

motoboy, Endereço: Rua Neblina, N°764, Bairro: Planalto, Cidade: 

Cuiabá-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE RODRIGO PATRICK DE OLIVEIRA para 

manifestar se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos no momento da prisão dos réu, e em sendo 

positiva sua resposta, intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na

Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no prazo acima 

estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, necessário 

perdimento.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Danielly da Luz 

Montania, digitei.

Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018.

Franck Robson de Oliveira

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 406109 Nr: 10676-73.2015.811.0042

 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): VALTEMIR OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER VALTEMIR OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 06/01/1986, portador da cédula de identidade n. 

16188187 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 015.504.601-29, filho de Sisto 

Nicolau de Lima e Vicentina Oliveira Lima, residente à Rua Madiopé, n. 45, 

Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, das imputações conferidas na denuncia, 

com fulcro no artigo 386, VII do CPP.Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, a defesa e o réu, pessoalmente, indagando a este sobre o desejo 

de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 

7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Após o trânsito em julgado:1.Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos 

de Identificação e demais órgãos de praxe.2.PROCEDA-SE a incineração 

das substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade 

policial trazer ao processo respectivo auto.3.PROCEDA-SE a destruição 

de 01 (uma) balança de precisão marca Diamond, devendo ser 

encaminhados à Central de Apreensão do Fórum (Cuiabá) para as 

providências cabíveis, nos termos do que estabelece o art. 1.478 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, parte 

judicial.4.RESTITUA-SE ao acusado o valor apreendido de R$ 537,00 

(quinhentos e trinta e sete reais).5.CUSTAS pelo réu, não cobráveis no 

momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018.Renata do Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377811 Nr: 19325-61.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VITALINO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL VITALINO XAVIER, Cpf: 

78901073153, Rg: 70.73534, Filiação: Estevina Aurea Xavier e Temiste 

Crei Vitalino Xavier, data de nascimento: 03/01/1973, brasileiro(a), natural 

de Nossa Srª da Guia-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 

9244-8177/9328-0008. 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(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da 

sentença, para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para 

que manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 

valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não 

comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais 

bens ou valores, e, necessário perdimento..

Sentença: ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu DANIEL VITALINO XAVIER, filiação: Estevina Aurea 

Xavier e Temiste Crei Vitalino Xavier, portador do RG n. 7073534 SSP/MT, 

data de nascimento: 03/01/1973, brasileiro, natural de Nossa Senhora da 

Guia, solteiro, brasileiro, residente ao Lote n. 41, Bairro Vila Jardim Julieta, 

em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...) 

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DANIEL 

VITALINO XAVIER, filiação: Estevina Aurea Xavier e Temiste Crei Vitalino 

Xavier, portador do RG n. 7073534 SSP/MT, data de nascimento: 

03/01/1973, brasileiro, natural de Nossa Senhora da Guia, solteiro, 

brasileiro, residente ao Lote n. 41, Bairro Vila Jardim Julieta, em Cuiabá/MT, 

no patamar de 05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, 

que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 

59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO (...)".

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 353 de 643



SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496056 Nr: 35274-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GONÇALVES ALVES, JIMMY CART 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI CARLOS DE SOUZA 

PEREIRA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO Sr. CLAUDINEI CARLOS DE SOUZA PEREIRA 

para manifestar se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 

valores por ventura apreendidos quando da prisão dos acusados e em 

sendo positiva sua resposta, fica intimado a comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento.

Despacho/Decisão: " (...) Quanto aos demais objetos e documentos 

apreendidos (fl. 19), caso estejam vinculados a este caderno processual, 

restituam-se aos seus legítimos proprietários.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se.Às providencias. Expediente 

necessário. Cumpra-se (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 360761 Nr: 23561-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES FERREIRA, PASCOAL SANTULLO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754/MT

 INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO PARA 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE-MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 129850 Nr: 385-24.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SIDNEY DE SOUZA FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061

 Intimação para a defesa fornecer dados bancários corretos do réu, no 

prazo de 24 horas, tendo em vista estarem incompletos, bem como 

informar o nome correto do réu, haja vista haver divergência de 

sobrenome nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 530955 Nr: 22746-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 I. Designo o dia 16/10/2018, às 15 horas 40 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 540851 Nr: 32294-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMAR DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo o INTERROGÁTORIO para o 

dia 16.10.2018, às 17h:30min.

Int. o réu, inclusive lhe dando ciência da outra finalidade da missiva, qual 

seja, ciência da data designação da audiência perante o juízo deprecante.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva e a data da 

designação da audiência.

Dê ciência ao representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 320529 Nr: 20313-87.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDERSON BARBOSA PEREIRA, Cpf: 

03528436166, Rg: 21076707, Filiação: Francisco de Assis Pereira e Elian 

Ou Eleam Lucinda Barbosa, data de nascimento: 06/08/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), borracheiro. 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,1.A denuncia foi julgada procedente.2.O réu 

JANDERSON BARBOSA PEREIRA, qualificado nos autos, foi condenado 

pela pratica do crime descrito no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a 

pena de 01 (um) ano de detenção e 10 dias multa, fixado valor do dia multa 

no mínimo legal.3.Preenchidos os requisitos do Art. 44, §3º, do Código 

Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva 

de direto, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais. 4.Proceda-se a 

vinculação da fiança ao PEP respectivo, a qual devera ser utilizada para 

os fins descritos no artigo 336 do CPP.5.Em razão da revelia decretada 

(fls. 91), proceda-se a intimação do réu por edital, com prazo de 90 

dias.6.Encaminhe-se a arma de fogo e munições apreendidas ao Comando 

do Exercito mais próximo para destruição ou doação.7.Transitando em 

julgado, expeça-se a guia de execução criminal, comunicando-se aos 

Órgãos competentes.8.Publicada em audiência. Presentes intimados. 

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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE KAROLINE DE 

ALMEIDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2017

Ana Cláudia de Carvalho 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.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 VISTOS ETC.

Proceda-se ao envio, com urgência, das informações anexas requisitadas 

pelo Excelentíssimo Desembargador Relator do Habeas Corpus n° 

1010060-08.2018.8.11.0000.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão do dia 25.6.2018.

Às providências.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

SIGNATÁRIO, PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS, COM 

RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS APORTADOS AOS AUTOS, CONFORME 

DECISÃO PARCIALMENTE TRANSCRITA: " VITOS. ETC. JUNTADOS OS 

DOCUMENTOS ACIMA REFERIDOS, MANIFESTE A DEFESA, NO PRAZO DE 

3 DIAS, SE HOUVE ALGUMA DILIGÊNCIA PLEITEADA NA PEÇA DE FLS, 

718/721 QUE NÃO FOI ATENDIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 413752 Nr: 18663-63.2015.811.0042

 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): JOSE LIMA DOS SANTOS, PAULO JAILSON 

SECCHI DE ÁVILA, ROSANA MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido de juntada de documentos protocolado pelo réu José Lima 

dos Santos às fls. 1568/1593.

Ademais, cumpra-se integralmente o despacho de fl.1548.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 493802 Nr: 33114-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEPH ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.197.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 484621 Nr: 24308-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, BRUNO 

TIMOTEO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS ETC.Trata-se de pedido de revogação das medidas cautelares 

impostas na sessão realizada no dia 24.7.2017 (fls. 293/295), formulado 

pela defesa dos acusados CB PM Rodolfo Augusto Fernandes e SD PM 

Bruno Timóteo Maciel (fls. 410/413). (...) É o relatório.DECIDOCompulsando 

os autos, verifica-se que persite a necessidade das medidas cautelares 

fixadas nos itens 1, 2, 3 e na segunda parte do item 4 da decisão de fls. 

293/295, até porque as vítimas Edgar Targino da Silva Júnior e Juliane 

Kurobe Rojas Lopes de Andrade ainda não foram ouvidas, tampouco as 

testemunhas Toni Salvador Silva de Arruda e Eliane Aparecida Montanha 

Rojas.Todavia, a despeito das razões expostas na decisão anterior (fls. 

293/295) não se verifica a necessidade da manutenção da medida 

constritiva descrita na primeira parte do item 4 da referida decisão 

(suspensão da utilização de arma de fogo), já que, além de ter sido fixada 

há mais de ano, decurso suficiente para o acautelamento do meio, o porte 

de arma é inerente à função que os acusados exercem, em face da 

natureza das atividades desempenhadas, estando sujeitos a situações de 

perigo.Assim sendo, defiro parcialmente o pedido de fls. 410/413 e 

REVOGO tão somente a medida cautelar de suspensão da utilização de 

arma de fogo, descrita na primeira parte do item 4 da decisão de fls. 

293/295, mantendo-se incólumes as demais cautelares fixadas.Tendo em 

vista que foi aberta vista para o Ministério Público se manifestar em 

relação ao endereço da testemunha Toni Salvador Silva de Arruda e, 

nesse ínterim, aportou petição da defesa requerendo a revogação das 

medidas, não tendo o representante do Parquet apresentado o novo 

endereço da mencionada testemunha, retornem os autos ao Ministério 

Público para tal finalidade.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 14240-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOO, RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seu advogado para 

ciência da juntada de Ofício n° 2193/2018 oriundo da 2º Vara da Comarca 

de Peixoto de Azevedo-MT, em que foi distribuída carta precatória sob o n° 

1859-72.2018.811.0023 cod: 90838, onde foi designada a audiência para 

o dia 17.10.2018, às 15h45min para INQUIRIÇÃO das testemunhas Paulo 

dos Santos e Adriele Barbosa da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 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(a,s) acusado(a,s), 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 CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA.

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo 

o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que 

compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de 

ser(em) citado(a,s).

 No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) 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(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.

IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público no item I 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.

V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

VI. 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(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação para o dia 26.11.2018, às 17h.

VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução, 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.

IX. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de 

testemunha(s) civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e 

residente(s) em outra(s) Comarca(s).

X. Intimem-se.

XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 537554 Nr: 29132-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CAMARGO, ERONI ANTONIO KLEIN, 

VICTOR RAMOS DE CASTRO, AMILTON PEREIRA CAMPOS, LINDBERG 

CARVALHO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público em desfavor dos 

policiais militares LINDERBERG CARVALHO DE MEDEIROS, SIDNEI 

CAMARGO, ADILTON PEREIRA CAMPOS, VICTOR RAMOS DE CASTRO e 

ERONI ANTÔNIO KLEIN, para apurar a suposta prática do crime de tortura 

em face da vítima Genivaldo Antônio Cardoso de Jesus, no dia 12.12.2006.

Às fls. 511/513, o Ministério Público manifestou pelo arquivamento do feito, 

para evitar bis in idem, sob o fundamento de que os fatos tratados neste 

feito já foram objeto de apuração na ação penal n. 8572.55.2008.811.0042 

(código 108414), que tramitou neste Juízo e foi arquivada.

Analisando os autos, em especial a cópia da denúncia de fls. 8/12, 

verifica-se que realmente os fatos tratados neste feito foram apurados na 

ação penal cód. 104414, que tramitou neste Juízo e foi arquivada em face 

da prescrição.

Diante do exposto, para que não se caracterize bis in idem, acolho a cota 

ministerial de fls. 511/513 e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes 

autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, procedam-se às baixas, anotações e comunicações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 537554 Nr: 29132-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CAMARGO, ERONI ANTONIO KLEIN, 

VICTOR RAMOS DE CASTRO, AMILTON PEREIRA CAMPOS, LINDBERG 

CARVALHO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO ACERCA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA ÀS 

FLS. 515, conforme transcrição parcial : "VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, em especial a cópia da denúncia de fls. 8/12, verifica-se que 

realmente os fatos tratados neste feito foram apurados na ação penal 

cód. 104414, que tramitou neste Juízo e foi arquivada em face da 

prescrição.Diante do exposto, para que não se caracterize bis in idem, 

acolho a cota ministerial de fls. 511/513 e determino o ARQUIVAMENTO 

dos presentes autos.Ciência ao Ministério Público.Após, procedam-se às 

baixas, anotações e comunicações de estilo.Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 492694 Nr: 32075-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEI COSTA CURITIBA, DAYVIDSON 

CUNHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT, JOSE CARLOS 

MOURA - OAB:16233

 CERTIFICO que serve presente para intimar os advogados: FERNANDO 

PARMA TIMIDATI - OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT e 

JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, quanto carta precatória 

encaminhada para comarca de Pato Branco/PR para inquirição da 

testemunha Regiane Terezinha Pawlak, conforme Ofício nº 3050/2018, 

de01/10/2018, juntado aos autos na Ref: 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 366994 Nr: 6962-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão com diligência negativa de fl. 173, REDESIGNO 

para o dia 26.11.2018 às 15h, visando o interrogatório do réu SD PM Sidnei 

Ferreira.

Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 356 de 643



 Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 513922 Nr: 6491-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELLO BASSAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 “Vistos, etc.

I- Tendo em vista a certidão de fl.23 do Sr. Oficial de Justiça e a ausência 

das partes supramencionadas, intime-se a defesa para que se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se insiste na oitiva da testemunha faltante, 

importando o silêncio na imediata devolução da presente missiva.

II – Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 535711 Nr: 27350-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO SIMOES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MONCHELATO - OAB:152.350/OAB-SP

 Código: 535711

Vistos etc;

Diante do teor do Ofício n° 86/2018(anexo) em que o douto Defensor 

Público requer a redesignação das audiências ante a impossibilidade de 

estar presente nos atos pelos motivos ali expostos, redesigno a audiência 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 16h30.

Comunique-se o Juízo Deprecante da data ora redesignada, bem como 

solicite-se o encaminhamento imediato da resposta à acusação.

Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 99652 Nr: 5321-63.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Código: 99652

Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 219, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do 

CPP, para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h30min, devendo-se realizar 

a diligência ora solicitada pelo douto Promotor de Justiça.

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, 26 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 139362 Nr: 6613-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORO TETSU MATSUMURA, ADEMAR 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SHEYLA MARA CORRÊA DE 

ALMEIDA - OAB:8.708 - MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Código: 139362

Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 299, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do 

CPP, para o dia 10 de outubro de 2018, às 16 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, 26 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437621 Nr: 14048-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, YURI 

FRANCISCO DA SILVA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA LVES - OAB:MT 17867, LUCAS 

ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 “Vistos, etc.

 I – Inicialmente, consigno que o acusado André Vinicius Oliveira Domingos 

da Silva, não foi devidamente intimado para o ato, tampouco requisitado, 

tendo em vista que o mesmo se encontra preso, conforme informação de 

fl.365, razão pela qual, após requerimento das partes, a fim resguardar os 

direitos que concernem ao acusado e evitar futuras arguições de 

nulidade, o ato não se realizou.

II – Diante disso, redesigno a audiência para o dia 05 de novembro de 

2018, às 14h30min, devendo ser observado as intimações e requisições 

devidas para a realização do ato.

III – Por fim, ante a ausência da advogada Dr. Deise Jussara Alves 

OAB/MT 17.867, que assiste ao acusado Yuri Francisco da Silva, 

intime-se a causídica constituída para que se manifeste se ainda assiste 

ao acusado.

IV- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535179 Nr: 26883-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 
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FILHO - OAB:12071

 De consequência, conclui-se 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 da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado ADRIANO MARCIO DE SOUZA como incurso no artigo da “lex 

repressiva” nela mencionado. Por todas as razões acima, em consonância 

com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva, formulado em favor do réu ADRIANO MARCIO DE SOUZA.No 

mais, expeça-se o necessário para realização do ato 

instrutório.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481166 Nr: 20932-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PRADO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT, GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA 

- OAB:19526/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo os advogados da defesa do réu 

para, no prazo legal, apresentar razões de apelação, conforme 

manifestação constante da certidão de folhas 470.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 537606 Nr: 29183-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado MARCOS ROGERIO 

MENDES OAB/MT 16057 para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 23/10/2018, às 14:00 horas, nos autos em apreço .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 507637 Nr: 458-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BARBOZA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar os advogados PABLO PINHEIRO 

MARQUES OAB/MT 17.874 e SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB/MT 

22.973 da audiência designada para o dia 26/02/2019 às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 387768 Nr: 1845-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ostelony Alves dos 

Santos - OAB:24243, HEBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado EDUARDO OSTELONY 

ALVES DOS SANTOS OAB/MT 24.243/O da audiência designada para o 

dia 26/02/2019 às 13h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 315498 Nr: 14545-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADRIANO MENDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ADRIANO 

MENDES DE MELO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, 

com as disposições da Lei 8.072/90, contra a vítima Ivan de Freitas, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do 

artigo 413 do Código de Processo Penal.Atento ao disposto na primeira 

parte do § 3º do artigo 413 do Código de Processo Penal verifico, no 

momento, não restar presente motivação para a decretação da prisão 

preventiva, vez que respondeu ao processo em liberdade, além do que, 

compareceu aos atos processuais e, no momento, não existem indícios de 

que apresente risco à ordem pública ou que se furtará à aplicação da lei 

penal.Todavia, considerando o que foi constatado durante a instrução, 

vejo como necessária a aplicação de medidas cautelares ao acusado, nos 

termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, consistentes 

em: a)Proibição de manter contato com todas as testemunhas de 

acusação constante no rol de fl. 06 por qualquer meio de comunicação 

(celular, redes sociais, telefone, whatsap, dentre outros) e delas se 

aproximar, devendo manter distância de no mínimo 1.000 (mil) 

metros.Intimem-se as testemunhas constantes no rol de fl. 06, 

i n f o r m a n d o - a s  a c e r c a  d a s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s 

supramencionadas.Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos 

ao Presidente do Tribunal do Júri dessa Comarca (Primeira Vara Criminal), 

nos termos do art igo 421 do Código de Processo 

Penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 422008 Nr: 27593-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado assistente de 

acusação, ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB/MT 10.881, para tome ciência 

da sentença proferida às fls. 158/164.

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.: 357976 Nr: 20158-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES AMADO, MONICA 

CARDOSO GALVÃO, THAYLLA CRISTYNE LIMA REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Processo nº. 20158-16.2013.811.0042 – ID 357976.
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 Despacho->Mero expediente

Considerando o elevado número de processos de réus presos e cartas 

precatórias aguardando designação de audiência e diante da necessidade 

de readequação de pauta de audiências deste juízo, determino o 

cancelamento da audiência designada para o dia 04/10/18 às 14h00h.

DESIGNO nova audiência para o dia 28 de janeiro de 2019 às 13:30 horas.

 Expeça-se o necessário

Às providências.

 Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 437605 Nr: 14031-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELLY DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 29/01/2019 às 14h30min.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministéiro Público.

Cumpra-se. Às providências.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034077-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. A. (REQUERENTE)

M. D. G. A. F. D. L. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. W. G. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Medida Protetiva n.º 1034077-82.2018.8.11.0041. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por ELOIZA 

KELLY ALVES nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pela 

prática de quatro crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA E LESÃO 

CORPORAL), por parte do requerido DIEGO WILLIAN GOTTARD BUKER, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde 

já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS 

(art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. DESIGNO o dia 06/11/2018 às 16h00min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: ELOIZA KELLY ALVES, Endereço: Rua A, nº 22, Bairro 

Planalto, em frete ao Bar do Pagode, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 9256-3852 

e 9304-7407. Requerido: DEIGO WILLIAN GOTTARD BUKER, Endereço: 

Rua C, quadra 43, casa 06, Bairro Pedra 90, Vista da Chapada – 4ª Etapa, 

Cuiabá/MT, Telefone: 98422-3110.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034070-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. U. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034070-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THAIS DE 

ARRUDA MONTEIRO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: NATHAN UTUARI DE OLIVEIRA Medida Protetiva n.º 

1034070-90.2018.8.11.0041. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por THAIS DE ARRUDA MONTEIRO nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pela prática de quatro crimes apenados pelo Código 

Penal (AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA), por 

parte do requerido NATHAN UTUARI DE OLIVEIRA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 
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expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA 

AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL (art. 

24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado 

aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente 

restrição. Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima 

informar nos autos para que os Cartórios respectivos possam ser 

oficiados. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de RESTITUIÇÃO DE BENS, 

eis que não existe, neste primeiro momento, a possibilidade de 

identificação da propriedade individual dos bens, até e porque os bens 

adquiridos durante a constância do casamento (sob o regime de 

comunhão parcial de bens) ou da união estável se comunicam a ambos os 

cônjuges, o que deverá ser objeto de ação própria, em que se garanta o 

direito a ampla defesa e contraditório. Ainda, INDEFIRO os pedidos de 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PROVISÓRIA, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, 

POR PERDAS E DANOS MATERIAIS e INDENIZAÇÃO PELA VIOLÊNCIA 

SOFRIDA, tendo em vista que a vítima não indicou os danos materiais 

suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início de prova 

que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento 

de uma eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação 

supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. DESIGNO o dia 06/11/2018 às 15h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal Requerente: THAIS DE ARRUDA MONTEIRO, Endereço: 

Rua C, nº 65, Apart. 1104, Torre 02, bairro Canjica, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 98129-0689. Requerido: NATHAN UTUARI DE OLIVEIRA, Endereço: 

Rua Estevão de Mendonça, nº 1295, Apart, 504, Edifício Sofisticato, bairro 

Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone: 98412-0307.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489158 Nr: 28616-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8957

 Vistos etc.

Considerando que a testemunha foi devidamente requisitada e não 

compareceu a este ato, oficie-se ao Comando da Polícia Militar para que, 

em 48 horas, preste informações acerca do não comparecimento do 

Policial Militar requisitado.

Após, volvam-me conclusos para designação de novo ato.

Cumpra-se com URGÊNCIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 352847 Nr: 14287-05.2013.811.0042

 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: JSFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

Saem os presentes intimados a comparecerem no dia 18 de outubro de 

2018 às 14h00min no setor psicossocial deste fórum.

Intime-se o Setor multidisciplinar para que tome ciência, formalmente, do 

presente caso, bem como para que encaminhe relatório de cada visita 

assistida.

Redesigno o presente ato para o dia 06 de dezembro de 2018 às 

14h30min para análise dos relatórios das visitas assistidas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310324 Nr: 8240-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WAGNER ROBERTO 

PEREIRA - OAB/MT 16.278 - OAB:16278, VANESSA PINHO DA SILVA - 

OAB:11.183

 Vistos etc.

Redesigno o presente ato para o dia 06 de dezembro de 2018 às 

16h00min.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se as partes nos moldes do art. 212, § 2° do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 492780 Nr: 32146-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Autos n. 3214692.2017.811.0042.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 
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observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19.02.2019, primeira data livre na pauta, às 17 horas e 00 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 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).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 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.: 518512 Nr: 10769-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:022.331

 II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28.3.2019, 

primeira data livre na pauta, às 15 horas (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 

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, 12 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.: 512109 Nr: 4703-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE SEBASTIÃO DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON HENRIQUE DE 

MORAES BARRADAS - OAB:21.176

 Ainda, ressalto que para o reconhecimento da legítima defesa é 

imprescindível a produção de prova durante a fase inicial com a finalidade 

de comprovar, sem dúvidas, que o acusado agiu usando moderadamente 

os meios necessários para repelir injusta agressão, o que ao ocorreu no 

presente feito.Posto isso, rejeito as preliminares arguidas pela defesa.II. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28.03.2019, 

primeira data livre na pauta, às 16 horas e 50 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 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, 13 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.: 406271 Nr: 10869-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINEZIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adson Souza Carvalho - 

OAB:20044/E, CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DA SILVA - 

OAB:17658/MT

 Autos n. 10869-88.2015.811.0042.

I. Em decorrência do afastamento deste magistrado autorizado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 

13.02.2019, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 20 minutos.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o andamento regular do presente 

feito, defiro a expedição do mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 (dez) dias à 

audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 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.: 515908 Nr: 8316-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:19652/MT

 Posto isso, rejeito a preliminar arguida pela defesa.II. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16.4.2019, primeira data livre na pauta, 

às 16 horas e 20 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 

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, 12 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.: 348443 Nr: 9299-38.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia o que faço para absolver 

Givanildo de Souza o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal.- Disposições finais:Transitada esta sentença 

em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia 

de Polícia.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 413556 Nr: 18477-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO TATEHIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - CAMPUS 

PANTANAL - OAB:

 Autos n. 18477-40.2015.811.0042.

I. Designo o dia 24.04.2019, às 16 horas e 40 minutos para audiência.

 II. Int.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 443387 Nr: 20127-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CARLOS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Autos n. 20127-88.2016.811.0042.

I. Onde se lê 27.03.2018 às 14 horas, lê-se 27.03.2019, primeira data livre 

na pauta, às 14 horas.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o andamento regular do presente 

feito, defiro a expedição do mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 (dez) dias ao ato 

designado.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 442309 Nr: 18980-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145, WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - OAB:17.308/E

 Autos n. 18980-27.2016.811.0042.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08.05.2019, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 40 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 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).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 418022 Nr: 23295-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE FRANÇA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Autos n. 23295-35.2015.811.0042.

I. Em decorrência do afastamento deste magistrado autorizado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 

27.2.2019, primeira data livre na pauta, às 16 horas e 30 minutos.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o andamento regular do presente 

feito, defiro a expedição do mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 (dez) dias à 

audiência.

III. In.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 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.: 507795 Nr: 616-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Autos n. 616-36.2018.811.0042.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.3.2019, primeira data livre na pauta, às 16 horas (Código de Processo 
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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 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).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 06 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.: 419515 Nr: 24880-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FLÁVIO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Autos n. 24880-25.2015.811.0042.

I. Em decorrência do decurso do prazo sem manifestação sobre a não 

localização da testemunha da defesa – fl. 89 designo o dia 12.2.2019, 

primeira data livre na pauta, às 15 horas para audiência de qualificação e 

interrogatório do acusado.

II. Extraíam cópia do oficio de fls. 27/28 e proceda a juntada na respectiva 

medida protetiva, com a finalidade de analisar o pedido de revogação da 

suspensão/restrição de porte de arma de fogo.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 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.: 515466 Nr: 7899-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY RODONY DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:16.735

 Posto isso, rejeito as preliminares arguidas pela defesa.II. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27.3.2019, 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 

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, 06 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.: 454534 Nr: 31784-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ETERNO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Venancio 

Loureiro - OAB:12.817

 Posto isso, rejeito a preliminar arguida 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 

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. Na 

hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o andamento regular do presente 

feito, defiro a expedição do mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 (dez) dias à 

audiência.IV. Int.V. 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.: 388099 Nr: 2210-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Autos n. 2210-90.2015.811.0042.

O Ministério Público pugna pela extinção do presente inquérito, 

sustentando em resumo, que o crime tipificado no artigo 147 do Código 

Penal prevê pena máxima de 06 (seis) meses, os quais prescrevem em 

três anos conforme aduz o artigo 109, inciso VI do código Penal, assim, da 

data dos fatos (21.03.2012) até o presente momento, já decorreram mais 

de três anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção ou 

suspenção do prazo prescricional, operando-se assim os efeitos da 

prescrição.

É o relatório. Decido.

Em decorrência da prescrição do crime de ameaça, o presente feito deve 

ser extinto com o consequente arquivamento destes autos.

Posto isso:

i) Julgo extinta a punibilidade do acusado, com julgamento de mérito, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal.

Após, o trânsito em julgado, proceda ao arquivamento deste feito com as 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 483212 Nr: 22972-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

- OAB:3974

 Autos n. 22972-59.2017.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo TRE/MT redesigno o ato para o dia 
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07.05.2019 às 17 horas e 20 minutos.

 II. Efetive a condução coercitiva de Simone Nogueira de Alencar, pois não 

intimada não compareceu ao presente ato. Intime pessoalmente Jedielson

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 25 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.: 473769 Nr: 13670-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Augusto Aquino 

Taques - OAB:138080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Augusto Aquino 

Taques - OAB:138080

 I. Intime o acusado e a testemunha arrolada à fl. 82 da audiência 

designada.

II. Certifique-se se o advogado constituído à fl. 83 foi intimado via DJE.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:37883 Nr: 1135-60.2009.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: M. G. Z.

INTIMANDO(A): MÁRIO GONÇALO ZEFERINO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Mário Gonçalo Zeferino. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fl. 57/58, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de outubro de 

2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:80014 Nr: 2234-94.2011.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: V. R. B

INTIMANDO(A): DEVAIR APARECIDA BETIM

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor da Sr. 

Devair Aparecida Betim. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fl. 55, bem como para que pague 

a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15(quinze), 

conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - Determino que 

seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de citação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de outubro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 85040 Nr: 1210-60.2013.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: W. V. da S.

INTIMANDO(A): WELLINGTON VICENTE DA SILVA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. D. M., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Wellinton Vicente da Silva. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fls. 18/19v, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC ); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiário, digitei. Cuiabá - MT, 5 de 

outubro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 86730 Nr: 3082-13.2013.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: P. J. P. F.

INTIMANDO(A): PAULO JÚNIOR PASCOAL FÉLIX

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Paulo Júnior Pascoal Félix. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fl. 18/20, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 364 de 643



Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de outubro de 

2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:39034 Nr: 2270-10.2009.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: A. N. F

INTIMANDO(A): ANDERSON NEVES FERREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/09/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Anderson Neves Ferreira. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fl. 14/18, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de outubro de 

2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 35177 Nr: 1812-27.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Del'Isola Ramos 

Frantz-OAB-10.625 - OAB:10.625, Greicy Kelly Teixeira Alves - 

OAB:22849/O, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:OAB/MT 9486

 a) Intime-se o requerido dando lhe ciência desta decisão, para que 

cumpra com o parcelamento, por ele proposto, devendo tal quantia ser 

depositada no fundo de Apoio Municipal da Criança e do Adolescente na 

conta nº 60.666-9, agência 3834-2, Banco do Brasil.

b) Advirta o requerido que caso não cumpra com o parcelamento por ele 

proposto, poderá ser realizada a penhora on line em suas contas 

bancárias, bem como deverá comprovar em juízo que está realizando os 

depósitos mensalmente.

c) Após, oficie-se ao Fundo de Apoio da Criança, para que informe se foi 

depositado os valores conforme proposto.

d) Com a comprovação do pagamento do parcelamento, diga o Ministério 

Público requerendo o que entender devido.

e) Publique-se para ciência da advogada Greicy Kelly Teixeira Alves 

OAB/MT 22849/0.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96364 Nr: 487-36.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, HNdF, MCdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:, Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para:

4.1 Confirmar a decisão liminar que deferiu a guarda da criança H. N. de 

F., em favor do genitor Marcelo Cruz de Figueiredo;

4.2 Julgar improcedente o pedido de Suspensão do Poder Familiar da 

Requerida Letícia das Neves Leite, em relação à filha H. N. de F.;

4.3 Manter a guarda da criança H. N. de F., em favor do genitor Marcelo 

Cruz de Figueiredo, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente;

4.4 Expeça-se o termo de guarda permanente;

4.5 Aplico a criança H. N. de F., a Medida de Proteção prevista no artigo 

101, inciso IV, do ECA, razão pela qual determino a inclusão em serviços e 

programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família. Oficie-se ao CREAS e CRAS para a devida inclusão e 

acompanhamento;

4.6 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento 

;

4.7 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.8 Intimem-se. Cumpra-se;

4.9 Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89795 Nr: 2269-49.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLSDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Campos de 

Paula - OAB:7561, Ivan Fortes de Barros - OAB:7084, Paulo Roberto 

Moser - OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A

 Pelo Exposto, determino que:

a) Certifique, se há saldo residual junto a Conta Única, em seguida, 

devolva-se ao Estado de Mato Grosso, mediante alvará judicial.

b) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

c) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

 d) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

 e) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído.

 f) Observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

desnecessária a dilação probatória, sendo cabível o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do CPC.

 g) Assim, voltem-me os autos conclusos para sentença, lançando no 

Sistema Apollo o código 3

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 87362 Nr: 3781-04.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrieli Suzamar do 

Nascimento Eickhoff - OAB:23.782/O MT, Keila Figueiredo Miranda - 

OAB:5.638/MT, Luciana Zamproni Branco - OAB:2.062/RO, Marcia 

Crisanto de Souza Gomes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, para:
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4.1 Manter a guarda dos adolescentes F. C. M. e R. J. C. M. P., em favor da 

genitora Jucélia Martins Pereira, nos termos do art. 33 do ECA;

4.2 Julgar improcedente o pedido de guarda da Requerente Jucélia Martins 

Pereira, em relação à criança L. G. M. de S., uma vez que, foi deferida sua 

guarda em favor da avó paterna, nos autos de n° 1484-24.2013.811.0063;

4.3 Manter a guarda da criança B. M. P. em favor da avó materna Emidia 

Martins Pereira e da tia Maria Aparecida Martins Pereira, nos termos do art. 

33 do ECA;

4.4 Expeça-se o termo de Guarda Permanente;

4.5 Ressalto, que a guarda pode a qualquer momento ser modificada, 

sempre que o melhor interesse da criança assim o recomendar;

4.6 Oficie-se ao Conselho Tutelar da respectiva região para que dê 

continuidade aos acompanhamentos realizados ao Núcleo Familiar, 

aplicando se necessário for, as medidas dispostas no art. 136 do ECA;

 4.7 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.8 Intimem-se. Cumpra-se.

4.9 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106861 Nr: 3784-17.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BASC, 

MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3784-17.2017.811.0063, Protocolo 106861, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85071 Nr: 1248-72.2013.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, eac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4630-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Cantuário Lopes - 

OAB:42725/GO, Aniely Gonçalves da Silva - OAB:49356A, Gilberto da 

Silva Ramos - OAB:229940

 1) Cadastre-se no Sistema Apolo a procuração de folhas 130;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 23/10/2018 as 14h00;

3) Expeça-se mandado de intimação as partes fazendo constar a 

advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão 

ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardião(a) deverá estar 

acompanhada da criança/adolescente;

5) Oficie-se ao Juízo da Comarca de Cristalina/GO, solicitando a devolução 

da carta precatória de folhas 166, devidamente cumprida;

6) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado do requerido, 

com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo de 

justiça;

7) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 3818-26.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCS, MPdEdMG, EGS, NAAS, BMAS, MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16702-O, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Dê-se vistas a Defensoria Pública que assiste a Requerida Lucilene 

Almeida de Arruda, para que apresente Alegações Finais escritas;

2) Publique-se para ciência do advogado dos guardiões Jefferson Cleber 

Finais e Eva Gomes Simão, Dr. Jones Souza Velho OAB/MT 16.702-O;

3) Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 588-39.2017.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAV, MCVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aíssa Karin Gehring - 

OAB:5.741

 Vistos etc...,

O Estado de Mato Grosso manifestou-se às folhas 114/116, expondo que 

não se opõe à execução no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e requer 

a homologação do citado valor, bem como a imediata expedição de Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor, acompanhado das peças essenciais, para 

que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para o cálculo e as devidas deduções e, após com o valor liquido total, a 

remessa para que a Procuradoria de Estado efetive o devido pagamento.

Pelo exposto, determino que:

1) Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso de folhas 114/116;

2) Intime-se o advogado/exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente cálculo atualizado do valor devido;

3) Após, expeça-se, Oficio Requisitório ao Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a 

formação do RPV, encaminhando-se cópia da sentença de folhas 92/94, 

da certidão de trânsito em julgado de folhas 107, do pedido de 

Cumprimento de Sentença de folhas 111, da manifestação do Estado de 

Mato Grosso de folhas 114/116 e desta decisão;

4) Às providências.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 608 Nr: 12-80.2002.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagmar da Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Santos Alves Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito César Soares Addôr - 

OAB:3943, César Addôr - OAB:3643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Aquino Póvoas. - 

OAB:5.819, Humberto Aidamus de Lamônica Freire - OAB:6000

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 104/2000 (CÓDIGO 608) – Número original 

12-80.2002.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010010-16.2002.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126418 Nr: 634-94.2018.811.0062

 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:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mehmet Canli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rossini Pereira - 

OAB:9086-B/MT

 Visto.

(...)

FUNDAMENTO. DECIDO.

Outrossim, compete-me consignar que, nos termos do art. 61 do Código de 

Processo Penal, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, poderá 

decretá-la de ofício.

Destarte, REJEITO A QUEIXA-CRIME e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

da Querelada, pela DECADÊNCIA, com fundamento no art. 107, inciso IV 

do CP c/c art.61 do CPP.

P. R. I. CUMPRA-SE.

Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 110786 Nr: 4317-47.2015.811.0062

 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): Jobson Batista de Morais, Andressa Ferraz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Dispensado o relatório, nos exatos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar e a DECIDIR.

O digno Promotor de Justiça requereu a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de 

JOBSON BATISTA DE MORAIS, dando-se por satisfeito quanto ao 

cumprimento de 66% da transação penal aceita em audiência preliminar de 

fl. 135/136, pugnando pelo arquivamento dos autos.

Assim sendo, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) autor(a) do fato JOBSON 

BATISTA DE MORAIS, determinando em consequência, após o decurso do 

prazo recursal e após o trânsito em julgado deste decisum, observadas as 

formalidades legais, dê-se as baixas e anotações necessárias.

 Sem custas e dispensada a intimação da parte, conforme orientação dos 

Enunciados 104 e 105 do FONAJE.

Quanto a ANDRESSA FERRAZ DE OLIVEIRA, defiro o requerido pelo 

Ministério Público à fl. 184.

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131086 Nr: 5089-05.2018.811.0062

 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: Robinson de Carvalho Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Cristina Gomes Moya Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo José Lopes de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 21.515-O, Rony Marcelo Borralho Mendes - 

OAB:244040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelton Deboni dos Santos 

- OAB:206770, Manaina Francis de Arruda - OAB:215710

 Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 139/137 e mantenho na íntegra 

a decisão proferida às fls. 130/131 e encaminhem-se conforme já 

determinado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127068 Nr: 1273-15.2018.811.0062

 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): Cristiane Suellen Vergilia da Silva Oliveira, 

Carlos Leandro Oliveira, Janir Virgília da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Retifique-se a capa dos autos, devendo passar a constar o nome correto 

de Carlos Leandro Oliveira.

Outrossim, DEFIRO a cota Ministerial de fls; e designo nova audiência de 

continuidade de preliminar , a ser realizada no dia 07/11/2018 às 

10h00min.

Intimem-se as partes, os advogados constituídos.

Caso a pacificação social não seja alcançada e superada o aceite na 

proposta de transação penal e, considerando que os delitos noticiados se 

processam mediante ação penal condicionada à representação do 

ofendido, determino que se encaminhem os autos ao Ministério Público 

para as providencias que julgar pertinentes ao caso, lembrando que o 

Laudo de Lesão de corpo de delitos encontra-se insertos às fls. 21/2738 e 

ss.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127440 Nr: 1634-32.2018.811.0062

 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: Ruy Pinheiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Roque Contreras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Prieto - 

OAB:OAB/MT 7.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de interpelação judicial formulada por RUY PINHEIRO DE ARAUJO 

em face de CLAUDECIR ROQUE CONTRERAS, tendo em vista os termos 

referidos na inicial.

Os fatos descritos como delituosos são classificados como crimes contra 

a honra, de inciativa privada, devendo o ofendido exercer seu direito de 

queixa no prazo previsto no artigo 103, do Código Penal.

Nota-se que o fato ocorrera em 01.03.2018 e a presente peça fora 

proposta em 14.03.2018, contudo, apesar de devidamente intimado (fls. 

36/40), até a presente data o interpelante não tomou qualquer providência 

no sentido de dar seguimento ao feito.

Portanto, inexistindo interesse no prosseguimento da interpelação judicial 

e, tendo decorrido o prazo para a apresentação da queixa-crime, tenho 

que prejudicado o presente pedido, haja vista a perda do objeto em razão 

da incidência da decadência, nos termos do artigo 103, do Código Penal.

Intime-se o interpelante e após, procedam-se as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 5604-74.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Walter Augusto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Beatriz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Pereira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antonio Carlos - 

OAB:OAB/MT 20.710

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB/MT 20.710 (ADV. DA QUERELADA - INGRID BEATRIZ BORGES), BEM 

COMO A DRA. LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 10.948 (ADV. DO 

QUERELANTE - WALTER AUGUSTO DE MORAES), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA 13/11/2018 ÀS 14:00 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 5604-74.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Walter Augusto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Beatriz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Pereira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.948
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antonio Carlos - 

OAB:OAB/MT 20.710

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB/MT 20.710 (ADV. DA QUERELADA - INGRID BEATRIZ BORGES), BEM 

COMO A DRA. LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 10.948 (ADV. DO 

QUERELANTE - WALTER AUGUSTO DE MORAES), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA 13/11/2018 ÀS 14:00 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41886 Nr: 2658-35.2018.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Orlette Ltda. ME, Mercearia 

Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Felipe Verhalen de 

Freitas - OAB:17.193

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência injustificada 

da testemunha. REDESIGNO a audiência para o dia 13-03-2019, às 16h10. 

Requisite-se/intime-se a testemunha, fazendo constar que deverá 

comparecer ao ato sob pena de ser determinada sua condução coercitiva, 

bem como de incorrer na prática do crime de desobediência (art. 330, do 

CP). No caso da testemunha ser requisitada, decorridos 10 (dez) dias 

após o protocolo da requisição, DETERMINO à Sr.ª Gestora Judiciária que 

diligencie junto ao órgão de lotação da testemunha se ela foi notificada por 

seu superior hierárquico, certificando-se nos autos. Os presentes saem 

intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26046 Nr: 753-97.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alves da Silva, L da Silva Madeiras EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - OAB:13534

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra L DA SILVA MADEIRAS EPP e 

MIGUEL ALVES DA SILVA, pela suposta prática do crime ambiental 

tipificado 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 13 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.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de intimar o acusado L DA 

SILVA MADEIRAS EPP, por si e pela pessoa jurídica MIGUEL ALVES DA 

SILVA. Faça constar na missiva que os acusados deverão comparecer à 

audiência acompanhado de advogado e com suas testemunhas, ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes 

de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela defesa.

Às providências.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001780-16.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDES DA CRUZ (EXEQUENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

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 da parte 

exequente no valor de R$ 6.435,90 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco 

reais e noventa centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários.Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 16 de agosto de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002387-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

RONALDO JESUS BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...)Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 
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legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JORGE DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

18/12/2018, Hora:11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de ID. 15178435, devendo a secretaria realizar a 

redesignação da audiência de conciliação. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002392-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA GRAZIELA MIOR HARTMANN (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002394-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONICE MARTINS PERES (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1015288-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.D.V. CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015288-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: M.D.V. CONSTRUTORA 

PRE-MOLDADOS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ 

SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta em face de 

contra Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP, vinculada à 

SEFAZ-MT. Secretarias não possuem personalidade jurídica para compor 

o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser substituídos pelas 

respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram, como órgão 

da administração. Assim, FACULTA-SE, desde logo, à parte autora que 

promova emenda da petição inicial com o escopo de adequar o polo 

passivo, com nome, CNPJ e demais dados, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção. Após a emenda, notifique-se o representante judicial da 

Fazenda Pública para que se manifeste sobre o pedido de tutela de 

urgência no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. O prazo de 

contestação será contado da data de audiência de conciliação. Após, 

conclusos com prioridade para o exame da tutela de urgência. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002086-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA TANAKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

WILSON NONATO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002086-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIA TANAKA REQUERIDO: 

WILSON NONATO SILVA, CUIABA CAMARA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Promova a secretaria a substituição da 

Câmara pelo Município de Cuiabá no polo passivo do sistema PJe. 

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), e a pessoa física 

na form ada lei 9.099/95. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029843-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (ADVOGADO(A))

LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029843-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação proposta em face de SEFAZ/MT. Secretarias 

não possuem personalidade jurídica para compor o polo passivo da ação, 

razão pela qual devem ser substituídos pelas respectivas pessoas 

jurídicas de direito público que integram, como órgão da administração. 

Assim, FACULTA-SE, desde logo, à parte autora que promova emenda da 

petição inicial com o escopo de adequar o polo passivo, com nome, CNPJ e 

demais dados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503133-22.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA AFRA DOS REIS AZEVEDO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (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: 

0503133-22.2014.8.11.0001. REQUERENTE: GONCALINA AFRA DOS REIS 

AZEVEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se pelo teor da certidão retro que a parte exequente não cumpriu 

a determinação judicial concernente a apresentação de cálculos para 

propiciar o cumprimento de sentença. Ante o exposto, considerando que a 

parte reclamante não promoveu ato que lhe competia, arquive-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503145-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GABRIELA LANZA AUGUSTO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503145-36.2014.8.11.0001. REQUERENTE: GABRIELA LANZA AUGUSTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se pelo 

teor da certidão retro que a parte exequente não cumpriu a determinação 

judicial concernente a apresentação de cálculos para propiciar o 

cumprimento de sentença. Ante o exposto, considerando que a parte 

reclamante não promoveu ato que lhe competia, arquive-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002018-64.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora novamente para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002236-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIMARA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005787-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005787-57.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002395-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VALDEIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1001587-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE HENEMAM FRANCA LEITE (REQUERENTE)

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001587-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CELIANE HENEMAM FRANCA 

LEITE REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para cumprir o despacho de ID 14322840, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030899-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1030899-28.2018.8.11.0041 LITISCONSORTE: SILVIA JORDAO SIMOES 
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MATHIAS LITISCONSORTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, 

etc. RETIFICAÇÃO A AUTUAÇÃO DA AÇÃO, POIS NÃO SE TRATA DE 

CARTA PRECATÓRIA. Recebe-se a emenda à inicial contudo indefere-se o 

pedido de alteração do polo passivo haja vista que é público que houve a 

extinção do Cuiabá Prev estando legitimado para as questões afetas a tais 

relações jurídicas o Município de Cuiabá. Notifique-se o representante 

judicial da Fazenda Pública Municipal para que se manifeste, sem prejuízo 

a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 

72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002396-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA PACELLI DE MIRANDA GAZETA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002397-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

JAQUELINE BAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO (ADVOGADO(A))

ALN COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JORGE DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a Citação e 

Intimação da requerida para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:18/12/2018, Hora: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de ID. 15178435, devendo a secretaria realizar a 

redesignação da audiência de conciliação. Intime-se as partes.Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002312-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENECY CONSTANTINO FERREIRA (REQUERENTE)

GIANCARLO AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELCIO DAMACENO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES (REQUERENTE)

HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IVAN CLARO DA CHAGA (REQUERENTE)

JEFERSON BERTULIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002312-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZANDRA CONCEICAO DE 

ARRUDA, ENEIAS DE OLIVEIRA, GENECY CONSTANTINO FERREIRA, 

GIANCARLO AMORIM DA SILVA, GILSON SANTANA DE AMORIM 

RAMIRES, HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA, IVAN CLARO DA CHAGA, 

JEFERSON BERTULIO DE SOUZA, JOELCIO DAMACENO DA SILVA, JOSE 
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APARECIDO DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de ação proposta por 10 (dez) servidores públicos (via 

litisconsórcio facultativo ativo) em face do Estado de Mato Grosso. Prévio 

ao despacho inicial já se verifica a confusão inclusive na ordenação de 

documentos das partes, além obviamente do previsível volume de 

documentos relativos à história funcional de cada um dos autores que 

certamente se juntara com a peça defensiva. Evidencia-se, pois, ainda na 

análise preliminar do feito, a potencial dificuldade de conferir toda a 

documentação de cada um dos vários servidores. É cediço que no 

sistema dos Juizados Especiais se admite a incidência do CPC apenas 

naquilo que não contrariar as normas e a base principiológica própria dos 

juizados especiais, cujo processo orienta-se pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei 9.099/95). De um lado, tem-se o litisconsórcio ativo com a grande 

vantagem processual da desnecessidade de se propor uma multiplicidade 

de ações semelhantes fundadas na mesma causa de pedir, objeto e 

pedido. Contudo, de outro lado, o litisconsórcio ativo no processo 

eletrônico não é medida que tem contribuído para a rápida solução do 

litígio, razão pela qual houve regulamentação administrativa sobre o tema 

pelo TRF 4ª. Região, no seguinte sentido: “Resolução nº 17, de 26 de 

março de 2010. Art. 11. As ações no e-Proc, preferencialmente, evitarão a 

formação de litisconsórcio facultativo (...)". Ou seja, a necessidade da 

limitação do litisconsórcio ativo está intrinsicamente associada à 

celeridade processual e à redução do potencial prejuízo ao exercício do 

contraditório no processo. O tempo que se consome para a conferência 

de todos os documentos dos servidores e identificação da situação 

funcional de cada um deles contraria a ratio legis do processo eletrônico e 

dos Juizados Especiais, inclusive no tocante à apreciação dos pedidos 

das partes pelo magistrado e ao cumprimento dos atos judiciais. Essa 

delonga é tudo que o Juízo não quer. Desse modo, o artigo 113, § 1º, do 

CPC permite a limitação do litisconsórcio facultativo, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL 

SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES PELO JUIZ. 

NECESSIDADE. VOTO VENCIDO. Deve-se manter a decisão que limitou o 

número de litigantes do litisconsórcio ativo facultativo, quando este 

comprometer a rápida solução a lide e dificultar, ainda, a defesa da parte 

indicada no polo passivo da demanda. Recurso não provido. VV.: O art. 

46, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a limitar o 

litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a 

rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, mas a redução a apenas 

uma pessoa elimina o litisconsórcio, onera as partes e dificulta a instrução, 

sendo razoável o desmembramento do polo ativo em cinco autores em 

cada ação. (Des. Gutemberg da Mota e Silva). (TJ-MG 

107020957388460011 MG 1.0702.09.573884-6/001(1), Relator: PEREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 30/06/2009, Data de Publicação: 

10/07/2009). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - 

DESMEMBRAMENTO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - PODER 

DISCRICIONÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - O Juiz tem a 

faculdade de desmembrar o litisconsórcio, nos termos do art. 46, 

parágrafo único do CPC. - A limitação do litisconsórcio facultativo 

multitudinário, ativo ou passivo, é faculdade, poder discricionário do 

magistrado, e deve ser aplicada quando houver dificuldade para a defesa 

ou comprometimento da rápida solução do litígio. (TJ-MG - AI: 

10024133727032001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

03/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/04/2014). Portanto, o processo distribuído no PJe tramita de forma mais 

eficiente e sem prejuízo às partes quando possui reduzido numero de 

litigantes e com os documentos de cada parte digitalizados em ID’s 

individualizados e específicos. Ante o exposto, DETERMINA-SE A 

LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO A DOIS AUTORES, com 

fundamento no artigo 113, § 1º, do CPC, mantendo-se apenas os 2 

primeiros autores identificados na petição inicial desta ação. De 

consequência, INDEFERE-SE a petição inicial em relação aos demais 

litisconsortes ativos e JULGA-SE extinto o processo, sem resolução do 

mérito, de modo a permitir a distribuição de ação individual ou em 

litisconsórcio limitado a dois requerentes. Retifique-se o polo ativo no 

sistema Pje. No mais intime-se a parte autora para redigitalizar os 

documentos relativos aos autores remanescentes ordenada e 

separadamente observando a necessidade da devida identificação nos 

termos da Resolução n.º 03/2018-TP, que regulamenta o processo judicial 

eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instancia do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e assim estabelece: “Art. 32 – Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição 

correta para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo 

de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à 

respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição 

conferida aos arquivos.”(g.n) No caso dos autos, apenas a petição inicial 

traz a descrição do documento anexado, no mais consta como 

“documento de comprovação”, o que não atende ao comando da 

Resolução e dificulta o manuseio do processo eletrônico. Desta forma, e 

considerando que o sistema PJE não permite renomear os anexos 

juntados, determina-se que sejam novamente apresentados os 

documentos que instruem a inicial, agora devidamente nominados de forma 

que seja possível identificar o documento digitalizado, quanto ao já 

apresentados devem ser excluído conforme determina a Resolução n.º 

03/2018/TP, art. 32, §5º, sob pena de ser observada a regra do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, conforme art. 32, §4º, da mencionada 

Resolução. No mais, indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. Após as 

providências relativas a reordenação, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024383-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO CUNHA KURY (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: 

1024383-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS AURELIO CUNHA 

KURY REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória na qual a parte autora pleiteia: “Diante da inércia por 

parte da Administração Pública de MT em não proferir a solução dos 

Recursos Administrativos interpostos pelo Autor sob o protocolo nº 

293512/2018 de 12/06/2018 no prazo legal razoável, bem como em razão 

da aproximação do prazo prescricional em 05/08/2018, em consequência 

do perigo da demora da revisão e correção dos atos inconstitucionais 

praticados e fartamente comprovados inequívocos supra, que podem 

causar danos e prejuízos irreparáveis e irreversíveis a carreira militar do 

Autor, a concessão da liminar, com o propósito de se determinar ao 

requerido corrigir os atos inconstitucionais de desrespeito ao princípio de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e em especial ao princípio de 

isonomia, praticado pela Administração Pública de MT ao descumprir as 

determinações, as normas e as regras que regeram e dirimiram o 

Concurso para o 10ºCFS-PM/MT e o próprio 10º Curso de Formação de 

Sargentos da PM/MT flagrantemente praticados em desfavor do Autor, 

determinando liminarmente, a inclusão e reclassificação do autor com a 

nota intelectual 8,027 obtida na 2ªTurma do 10ºCFS-PM/MT junto a 1ªTurma 

do 10ºCFS-PM/MT – retroativa à 15/Outubro/2004, no prazo de 5 (cinco) 

dias sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento a contar da data do descumprimento; ”. Diz, em 

síntese, o requerente que participou do Concurso para Admissão no 10º 

Curso de Formação de Sargentos e após o termino da terceira fase ( TAF 

– testes de aptidão física) foram verificadas irregularidades as quais 

resultaram em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no dia 

06/10/2003 estabelecendo-se que “ a Ordem Classificatória Geral do 

Concurso para o 10ºCFS da PM-MT deverá ser respeitado rigorosamente 

pelo Comandante Geral da PM-MT”. Aponta que: “(...) desde a data de 05 
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de agosto de 2013 (Término da 2ªTurma do 10ºCFS-PM/MT) até a presente 

data a Administração Pública de MT vem tratando de forma abusivamente 

diferenciada e especial vários militares estaduais em situação idêntica a 

do Autor em relação ao Concurso para o 10ºCFS-PM/MT e em relação ao 

próprio 10º Curso de Formação de Sargentos da PM/MT, pois já incluiu e 

reclassificou a nota intelectual obtida por eles na 2ªTurma do 10ºCurso de 

Formação de Sargentos da PM/MT junto a 1ªTurma do 10ºCFS-PM/MT 

(retroativa a 15/Out/2004), ato e tratamento esse que não foi praticado 

igualitariamente em favor do Autor mesmo estando em situação idêntica a 

deles em relação ao 10º CFS-PM/MT, tendo em vista que até hoje não teve 

a sua nota intelectual obtida na 2ªTurma do 10º CFS-PM/MT incluída e 

reclassificada junto a 1ªTurma do 10º CFS-PM/MT (retroativa a 

15/Out/2004), conforme já praticado em favor de militares em situação 

idêntica a sua no 10º CFS-PM/MT.” É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista que o 

deferimento de liminar que implique em condicionar a administração a 

reclassificar e incluir a parte autora em curso do quadro de acesso para 

promoção do servidor militar, implica em, por via transversa, abrir espaço 

para que haja liberação de recurso, com a probabilidade de 

reenquadramento, natural do ingresso ao quadro de acesso, o que não é 

possível, face a necessidade de observância aos limites do art. 1º[1] e § 

3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Embora a 

reclamação estampe apenas pedido de natureza declaratória é certo que 

os efeitos da decisão naturalmente impõe risco de aumento de despesa, 

diante na possibilidade de movimentação na carreira, de modo que 

completamente aplicável a restrição supra identificada. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de antecipação de tutela. Designe-se audiência de 

conciliação, facultando a dispensa, caso requerido pelo ente público réu 

no prazo de 10 dias, após a citação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do 

Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001416-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA DE CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

"CONSIGNUM" (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BMG (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: 

1001416-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EULINDA DE CAMPOS LOPES 

REQUERIDO: BANCO BMG, "CONSIGNUM", ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta 

sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 317, DE 05 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Érica Sara Sodré Bortolotti, matrícula nº 

11740, (30) trinta dias de licença prêmio, no período de 12 de novembro a 

11 de dezembro de 201 8, referente ao quinquênio de 01.04.2006 a 

01.04.2011.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827808 Nr: 5425-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABDI PEREIRA DA CUNHA, GENILDA 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE GUIMARÃES, para devolução 

dos autos nº 5425-60.2016.811.0003, Protocolo 827808, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708021 Nr: 2851-06.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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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.: 728964 Nr: 9697-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - OAB:, 

DANIEL BRANCO BRILLINGER - OAB:296405, JOSÉ MARIA DA COSTA - 

OAB:37.468-SP

 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$ 

524,04 e Taxa Judiciária no valor R$ 569,44 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.: 715555 Nr: 10845-85.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR SUDARIO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORASSO E LOUZADA LTDA ME, FG 

COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA LUZIA DE GODOI - 

OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE C. CARDOSO - OAB:6852

 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$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 135,63 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 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.: 817967 Nr: 2214-16.2016.811.0003

 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: MAIKO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA 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$ 132,08 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.: 804221 Nr: 15995-42.2015.811.0003

 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: MARA LUCIA PORTELA, MARIA DAS GRAÇAS 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12009/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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840895 Nr: 8849-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

347,56 ao FUNAJURIS, 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.: 780794 Nr: 6521-47.2015.811.0003

 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: RAFAEL DE MEDEIROS BRAGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISANDRA FERNANDES BATISTA 

DE ALMEIDA - OAB:MT 18.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP152165

 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$ 181,83 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.: 819950 Nr: 2907-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNI PETERSON RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS -AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:OAB/SP 131.351, 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$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 65,43 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 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.: 819190 Nr: 2649-87.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE MORAIS FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA 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$ 134,24 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10860 Nr: 322-49.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, ANTONIO FRANCO DIAS, ERNESTINA LEONES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 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$ 

138,62 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 83,60 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.: 819323 Nr: 2693-09.2016.811.0003

 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: JOAO MANUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA 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$ 135,00 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.: 711253 Nr: 6254-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 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$ 

403,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 30,11 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.: 819189 Nr: 2648-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT14267-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arystóbulo de Oliveira 

Freitas - OAB:82.329-SP, CLAUDIO M. HENRIQUE DAOLIO - 

OAB:OAB/SP 172.723, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 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 do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821363 Nr: 3362-62.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA GOMES DE PROENÇA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA DIGITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / 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 do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714383 Nr: 9585-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUZA E SILVA 

- OAB:13.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-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 do valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824488 Nr: 4424-40.2016.811.0003

 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: DIONEY OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA 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$ 130,86 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.: 786586 Nr: 8853-84.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI COSME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 149,06 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.: 379167 Nr: 7431-89.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEFROSUL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/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$ 

4.794,10 e Taxa Judiciária no valor R$ 4.839,50 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 
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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.: 417588 Nr: 54-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA CASA DO PAO LTDA ME, 

JOSE CARNELOSSI FILHO, DOUGLAS NOGUEIRA, JEFFERSON 

GONÇALVES SANTANNA NOGUEIRA, GETHRO NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 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.: 792969 Nr: 11529-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J N DE SOUZA MARCON - ME, JENNIFER 

NUBIA SOUZA MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 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$ 302,56 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.: 285103 Nr: 853-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO CRISTIANO PIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 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$ 

194,56 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 53,54 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.: 441052 Nr: 9721-38.2010.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ENIO SERAFIN SERAFINI, VERONICE REIS 

SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/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 pagamento do valor de R$ 54,90 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 
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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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713931 Nr: 9080-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE, ARLINDA CAETANO 

ATHAYDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, 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 11 (Custas e Taxas Finais 

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.: 812737 Nr: 412-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILTO SOUZA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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$ 136,23 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.: 431957 Nr: 621-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ARCEDINO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 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 complemento do recolhimento (conforme certidão de 

folhas nº 120) das Custas Judiciárias no valor de R$ 37,18 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma separada, porém 

em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 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.: 278059 Nr: 1796-06.2001.811.0003

 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): ESPOLIO DE ADAIR FREDERICO, ANTONIO 

CEZAR FREDERICO, AGROPECUARIA FREDERICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO - OAB:10307/MT, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA 

- OAB:8102/MT, OSEAS ALVES FERREIRA - OAB:MT/5.891

 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$ 

429,46 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 880,24 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 
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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.: 784343 Nr: 7896-83.2015.811.0003

 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: MARIA EUNICE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA PEREZ GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 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$ 

518,30 e Taxa Judiciária no valor R$ 518,30 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.: 879729 Nr: 10168-79.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRES MACHADO, JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

854,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 900,00 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.: 729537 Nr: 10209-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 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$ 251,31 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.: 427418 Nr: 9571-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAINER CARLOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A, ALCIR 

GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

SANTOS SILVA - OAB:8773, CELSO MARCON - OAB:11.340.A, FELIPE 

VELASQUES AMARAL - OAB:13598/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$ 

698,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 744,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 88,08 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 
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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.: 822206 Nr: 3675-23.2016.811.0003

 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: STEPHANY CRYSTIE PALOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/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.: 810673 Nr: 18121-65.2015.811.0003

 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: AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 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.: 821752 Nr: 3525-42.2016.811.0003

 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: WALDOMIRO DA SILVA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-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$ 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.: 768970 Nr: 1693-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TOMIO - OAB:33041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43789 Nr: 2179-57.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GUARITA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO, ESPOLIO DE 

JAIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto dos Santos de 

Oliveira - OAB:3623-A

 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$ 

574,61 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 113,44 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.: 816349 Nr: 1700-63.2016.811.0003

 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: JOSADARQUE MIRANDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 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$ 

257,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 42,15 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.: 720680 Nr: 1728-36.2013.811.0003

 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: SILVIO CARLOS CAVALVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

382,81 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 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.: 762327 Nr: 14631-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMARIA ALVES VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.117,19 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.000,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 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.: 703937 Nr: 11914-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:11126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHÃES 

MOREIRA - OAB:OAB/SP 52.677

 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$ 182,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 189,78 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.: 441459 Nr: 10129-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, MARIA DE LOURDES 

FERRARI POLATO, CAETANO POLATO, CAETANO POLATO, LUIZA 

CORDEIRO POLATO, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800132 Nr: 14438-20.2015.811.0003

 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: ISLA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE GUIMARÃES DE MORAES, RUBENS 

AVELINO FREITAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/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.: 805308 Nr: 16401-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO VASCONCELOS LAVIGNE 

- OAB:115265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE EMBARGADA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734266 Nr: 14105-39.2013.811.0003

 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: KATIA REGINA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, D LOC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, MAKITA DO 

BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JANAINA WEIS - OAB:OAB/SC29.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - 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$ 

346,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 
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(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.: 811088 Nr: 18267-09.2015.811.0003

 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: ANDREYA MITTER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 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 faltante da Taxa Judiciária no valor R$ 

51,82 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 42,15 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000512-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO (RÉU)

OLINDA MARIA DE SOUZA (RÉU)

EVA OLIVEIRA DE SOUSA (RÉU)

FLORISVALDO LEITE DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000512-47/2018 Ação: Usucapião Ordinário Autor: Adevino Antônio 

dos Santos. Réus: José Pereira da Cruz Filho e Outros. Vistos, etc. 

ADEVINO ANTÔNIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO e OUTROS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, incluindo datas, acontecimentos e valores (incluindo a 

sucessão das posses/possuidores, a fim de elucidar a narrativa, bem 

como, conectando a narrativa aos documentos correspondentes, 

ressaltando que os mesmos deverão ser legíveis), nos termos dos artigos 

319, III e 320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos cópia da 

matrícula nº4.783 atualizada, eis que a constante dos autos encontra-se 

desatualizada (art.320, CPC). Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001507-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAIVA NASCIMENTO GABRIELLI GODOY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARLI MAGGI PISSOLLO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001507-60/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Comarca de 

Balneário Camboriú - SC Autora: Fernanda Paiva Nascimento Gabrielli 

Godoy. Ré: Embraed Empresa Brasileira de Edificações Ltda. Vistos, etc. 

Considerando os termos da certidão de (fl.78 – correspondência ID 

13183385), bem como, considerando os termos do petitório de (fl.84 – 

correspondência ID 14754592), hei por bem redesignar a audiência para 

inquirição de testemunha para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 14:00 

horas. Comunique-se o douto Juízo deprecante. Cumpram-se os demais 

termos da decisão de (fls.38/39 – correspondência ID 12180158). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004498-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA (ADVOGADO(A))

SIGMAR SERSCHON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004498-09/2018 Ação: Homologação de Transação Extrajudicial 

Autores: Sigmar Serschon e Outro. Vistos, etc. Compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que ausente os documentos atinentes ao Sr. 

Francisco Edgar Ruiz de Lima, no que tange ao pleito de assistência 

judiciária, assim sendo, intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de (5) cinco dias emendar a inicial, carreando 

aos autos os documentos necessários, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004397-06.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINA DE FATIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDILEUZA SILVA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004397-06/2017 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Valdecina de 

Fátima Campos. Réu: Marciano Santos. Vistos, etc. Considerando os 

termos do petitório de (fl.49 – correspondência ID 14606889), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019, às 

10:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006077-89/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Girassol Agrícola Ltda. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. Considerando o petitório e documentos de 

(fls.177/184 – correspondência ID 15248488 e ID 15248490), hei por bem 

deferir o item ‘a’, mediante as cautelas de estilo. No que tange ao pleito 

constante do item ‘b’ de (fl.180 – correspondência ID 15248488, fl.04), hei 

por bem deferir parcialmente e, via de consequência, fixar astreintes no 

importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), por descumprimento da decisão de (fls.96/101 – 

correspondência ID 14605202). Quanto ao requerido às (fls.180/181 – 

correspondência ID 15248488, fl.04 – item ‘c’) deixo de analisar, eis que já 

apreciado às (fls.96/101 – correspondência ID 14605202). Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002453-03.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Ângela 

Maria de Souza Santos. Ré: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.15208733), hei 

por bem em redesignar o dia 05 de fevereiro de 2018 às 16:00 horas para 

Audiência de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008730-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DAS NEVES (AUTOR(A))

RILMA FERREIRA VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008730-64/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Robson 

Soares das Neves. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. ROBSON SOARES DAS NEVES, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, carreando aos autos o 

comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em 

nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008804-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008804-21/2018 Ação: Revisional de Contrato c/c Repetição de 

Indébito Autora: Maria José de Souza Pinto. Ré: AYMORE - Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Vistos, etc. MARIA JOSE DE SOUZA 

PINTO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito” em desfavor de 

AYMORE - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, a) juntando aos autos documentação comprobatória 

atualizada da necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, holerite e 

afins), em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; b) retificando o valor da causa, uma vez que a autora menciona que 

o valor que pretende revisar é o de R$22.853,88 (vinte e dois mil, 

oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme 

narrado à (fl.04 – correspondência ID 15732787, fl.02), nos termos do 

artigo 319, V, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008723-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSA COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA SABINO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO SABINO BARRETO (REQUERIDO)

NANCY APARECIDA BARRETO RIBEIRO (REQUERIDO)

NILSON SABINO BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008723-72/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Pontes e 
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Lacerda – MT Autora: Adeilsa Coutinho da Silva. Réus: Maria Eliza Sabino 

e Outros. Vistos, etc. ADEILSA COUTINHO DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de MARIA ELIZA SABINO, NIVALDO APARECIDO SABINO 

BARRETO, NANCY APARECIDA BARRETO RIBEIRO e NILSON SABINO 

BARRETO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, da presente 

Carta Precatória, apresentando mandato procuratório legível, eis que não 

aportara aos autos o referido documento, conforme determinam os artigos 

260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil, sob pena de devolução 

sem cumprimento: Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008479-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA CAMPANI (AUTOR(A))

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008479-46/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Andressa Cristina Campani. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, 

etc. ANDRESSA CRISTINA CAMPANI, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), devidamente atualizada, bem como, carreando aos autos 

os documentos de (fl.61 e fl.64 – correspondência ID 15528124 e ID 

15528125, fl.03), eis que ambas encontram-se em branco, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008625-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TELINE (AUTOR(A))

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008625-87/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Everton 

Teline. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. EVERTON TELINE, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) 

elucidando na peça vestibular qual lesão o autor sofrera, eis que da 

narrativa dos fatos e da documentação acostada aos autos não ficara 

evidenciada a referida lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil; b) carreando o comprovante de endereço no qual o autor 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; c) acostando, novamente, os documentos de (fl.09; 

fl.12; fls.14/16; fl.17; fl.20; fls.22/25; fls.28/29 – correspondência ID 

15618182; ID 15618182, fl.03; ID 15618185; ID 15618187; ID 15618189, 

fl.03; ID 15618190, fls.01/04; ID 15618190, fls.07/08), eis que os 

constantes nos autos são completamente ilegíveis (art. 320, CPC). 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008239-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PONTES (AUTOR(A))

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008239-57/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Luiz Francisco 

Pontes. Réu: Banco Agiplan/Agiplank S/A – Banco Gerador. Vistos, etc. 

LUIZ FRANCISCO PONTES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c 

Obrigação de Fazer” em desfavor de BANCO AGIPLAN/AGIPLANK S/A – 

BANCO GERADOR, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) qualificando as 

partes correta e completamente, eis que os dados se encontram 

incompletos, especificamente no que tange ao Código de Endereçamento 

Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) indicando o correto o valor da 

causa, nos termos artigo 319, V, do Código de Processo Civil; c) 

acostando aos autos o comprovante de endereço no qual o autor figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; d) carreando aos autos documento pessoal com foto da 

parte autora, eis que indispensável à propositura da demanda, nos termos 

do art. 320 do Código de Processo Civil; e) juntando, novamente, aos 

autos os documentos de (fl.18, fl.19 e fl.20 – correspondência ID 

15479894, ID 15479899 e ID 15479918), eis que há divergência entre as 

assinaturas do autor. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008536-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

NILZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008536-64/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

Autora: Nilza da Silva Nunes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. NILZA DA SILVA NUNES, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em desfavor Via SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 
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sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando os 

documentos de (fls.09/50 – correspondência ID a ID), eis que a 

digitalização ficara fraca e por vezes apresentando borrões, 

impossibilitando a análise dos documentos (art.320, CPC); b) acostando 

aos autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite e afins), eis que o documento de (fl.10 – 

correspondência ID 15559391, fl.02) é insuficiente a formação do 

convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, CPC); c) juntando aos autos 

a certidão de casamento da autora com o de cujus, uma vez que o 

documento de (fls.48/49 – correspondência ID 15559409) não se presta 

ao fim colimado, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008562-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

KETHLEN GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008562-62/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

Autora: Kethlen Gomes de Souza. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. KETHLEN GOMES DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em desfavor Via SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando 

que a presente demanda possui apenas uma única página com ID 

15572713, intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, eis que ausente a 

petição inicial e documentos, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008616-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO ROCHA SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008616-28/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Rodoeste Implementos de Transportes Ltda. Executado: Paulo Ricardo 

Rocha Soares ME. Vistos, etc. RODOESTE IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de PAULO RICARDO ROCHA SOARES ME, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008686-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008686-45/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: 

Rosângela Rodrigues Miranda. Rés: Janete Juliana Moreira Nogueira e 

Outra. Vistos, etc. ROSÂNGELA RODRIGUES MIRANDA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Morais” em desfavor JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA, 

com qualificação nos autos e, MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E 

PRONTO SS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008975-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA (REQUERENTE)

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008975-75/2018 Ação: Reparação Civil c/c Pedido Liminar em Tutela de 

Evidência Autor: Transportadora Calcário Ltda (Transcal). Ré: Rossetti 

Equipamentos Rodoviários Ltda. Vistos, etc. TRANSPORTADORA 

CALCÁRIO LTDA (TRANSCAL), pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação Civil c/c 

Pedido Liminar em Tutela de Evidência” em desfavor de ROSSETTI 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de evidência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008721-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MATEUS BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

LUCAS REZENDE LACERDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reginaldo Pereira Borges (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008721-05/2018 Ação: Monitória Autor: Lucas Rezende Lacerda. Réu: 

Reginaldo Pereira Borges. Vistos, etc. LUCAS REZENDE LACERDA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Monitória” em desfavor de REGINALDO PEREIRA BORGES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a) 

acostando aos autos cálculo atualizado do débito, nos termos do art. 700, 

§2º, II, do Código de Processo Civil e b) recolha as custas e taxas 

judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

Intima-se o advogado da parte autora para requerer o que de direito nos 

autos, no prazo de cinco dias, face o decurso do prazo de suspensão ID 

15799347.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA CASSIA LEZAINSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Da advogada do autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 5080828. 

Rondonópolis, 08/10/2018. Antonieta Reis Lima Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003554-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTECI GERALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto à Certidão Negativa do Sr. 

Oficial de Justiça ID 11113786.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001942-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Do advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação da parte 

requerida de ID 5874720. Rondonópolis, 08/10/2018. Antonieta Reis Lima 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005268-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Do advogado da parte autora, para manifestar-se sobre o 

petitório de ID 13250500, no prazo de (5) cinco dias. Rondonópolis, 

08/10/2018. Antonieta Mazetto Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005793-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO PARISE (REQUERENTE)

JULIANDRA PARISE (REQUERENTE)

GENI GALVAN PARISE (REQUERENTE)

PARISE & PARISE LTDA - ME (REQUERENTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis - MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerer o que direito, dando prosseguimento ao feito, 

face ao Acórdão juntado aos autos (ID 15803303)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002424-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que de direito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002105-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOFF (EMBARGANTE)

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte apelada, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo legal, apresente contra-razões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005743-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOSUL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto à Certidão Negativa do Sr. 

Oficial de Justiça ID 9442488.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Certidão Do advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação apresentado pela parte requerida de 

ID 5055933. Rondonópolis, 08/10/2018. Antonieta Reis Lima Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002224-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER RICHTER (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, juntar aos autos o "Instrumento Particular de Transação", 

eis que o mesmo não acompanhou a petição ID 1113325.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003851-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO DE SOUZA PEREIRA 35341955153 (EXECUTADO)

NARCISO DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto à Certidão Negativa do Sr. 

Oficial de Justiça ID 10995703.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA 18532134890 (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto à Certidão Negativa do Sr. 

Oficial de Justiça ID 9404952.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005411-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE JESUS NASCIMENTO (RÉU)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão de de 

Decurso de Prazo ID 15810395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003525-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte apelada, na pessoa de seu advogado(a) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001969-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001969-85.2016 Ação: Exibição de Documentos Autora: Pedromar 

Transportes Ltda Ré: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A Vistos, etc... 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ‘Ação de Exibição de Documentos’ em desfavor de 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que, autora atua no setor de transportes rodoviário de 

cargas e manteve um relacionamento empresarial com ré transportando 

grãos para suas unidades de armazenamento, indústrias e terminais de 

embarque ferroviários para formação de lotes para exportação; que, a 

causa de pedir da presente ação é justamente o fato de que em 

aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos desembarques das 

mercadorias transportadas pela autora nas dependências da ré houve 

espera para descarga além do tempo máximo estabelecido pelo Parágrafo 

5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, que é de 05 (cinco) horas; que, o 

controle de toda a documentação fica a cargo da ré, conforme se vê dos 

documentos que instruem o presente pedido, os documentos necessários 

à apuração do tempo que os caminhões da autora ficam à disposição da 

ré devem ser entregues a ela, para os procedimentos financeiros 

necessários ao recebimento do frete, ou seja, todos os documentos 

produzidos durante o procedimento de desembarque são entregues à ré, 

para que esta proceda aos registros do serviço prestado para, 

posteriormente, pagar a Autora o serviço prestado, assim, requerer ao 

juízo que determine a ré a exibição dos documentos que estão em seu 

poder, relativo a todos os fretes prestados pela autora, para que se possa 

propor ação reivindicado os direitos estabelecidos pelo citado Parágrafo 

5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).” Devidamente citada, não 

apresentou contestação e nem compareceu a audiência designada 

(fls.513/515 e 518). Sobre a certidão de transcurso de prazo da ré para 

apresentação de contestação, a parte autora requereu a aplicação dos 

termos dos artigos 344 e 400, do Código de Processo Civil, reconhecendo 

como verdadeira a pretensão da autora, bem como a aplicação da multa 

estabelecida no § 8º, do artigo 334, do Código de Processo Civil, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, “Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 

4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 

3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 

14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). De outra banda, pedido acha-se 

devidamente instruído e a ré Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344, do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor." E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A 

falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza 

a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo 

autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pela autora, quando contrariados por ela 

própria, ou quando inverossímeis. Pois bem, depois de acurada análise 

das razões de fato e de direito deduzida pela parte e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece 

acolhimento, pois, muito embora os argumentos levados a efeito pela 

autora sejam sedutores, não vejo nenhum elemento plausível para 

acatá-los. Efetivamente, o interesse de agir na ação de exibição de 
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documentos consubstancia-se na demonstração do interesse instrumental 

de acesso a determinado documento para sua utilização em futura 

discussão de direito material e na urgência do provimento, não estando 

condicionado à resistência do réu. Consigne-se que a autora destacou a 

necessidade de que a ré traga os documentos referidos para que a 

mesma possa ter a certeza de que em 60% (sessenta por cento) das 

viagens relacionadas nos documentos juntados com a inicial, possuem 

horas extraordinárias em descompasso com o § 5º, do artigo 11, da Lei 

11.442/2007, não apontando uma só viagem que teria extrapolado o limite 

tolerável, fazendo pedido totalmente genérico e englobando todos os 

transportes realizados, aliás, causa espécie o fato de a autora possuir os 

documentos de (fls.20/21), comprovando o horário de entrada e saída de 

um veículo de sua propriedade e vir ao Juízo afirmar que a ré retém sob 

seu poder os documentos que comprovam o horário de entrada e saída de 

seus veículos, ademais, sabe-se que em atividades como a desenvolvida 

pela autora, o uso de tacógrafo e rastreador é obrigatório, que certamente 

possibilitam a comprovação do horário de chegada e saída dos veículos 

da autora nas dependências da ré, da mesma forma, este Juízo em outras 

oportunidades já julgou caso envolvendo a autora, onde houve justamente 

a juntada de tais documentos para a comprovação do descumprimento da 

norma imposta no § 5º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007. Da detida análise 

dos autos, evidencia-se a ausência dos pressupostos autorizadores da 

medida vindicada. Existe interesse processual quando o autor tem a real 

necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, somente no caso dessa tutela lhe trazer um 

resultado útil. Assim, a via processual escolhida na espécie pela autora é 

inadequada, na medida em que, o pedido de exibição de documentos deve, 

na vigência do novo Código de Processo Civil, ser formulado 

incidentalmente na ação de conhecimento, sendo desnecessário este 

processo. Sobre o tema, precedente jurisprudencial: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Indeferimento da 

petição inicial, em razão da falta de interesse processual (art. 485, I e VI, 

do CPC15). Em que pese ter sido denominada ação de obrigação de fazer, 

verifica-se que se trata de ação de exibição de documento. Código de 

Processo Civil de 2015 prevê procedimento autônomo para essa 

finalidade. Exibição que deve ser requerida em incidente do processo 

principal ou em produção antecipada de prova. Inadequação da via eleita. 

Ex t inção man t ida .  Recurso  desprov ido . ”  (TJSP,  APL 

1018247120168260252 SP 1001824-71.2016.8.26.0242, 36º Câmara de 

Direito Privado, Relator: Milton Carvalho, j: 07/02/2017, p: 07/02/2017). 

“Ação autônoma de exibição de documentos - Processo ajuizado na 

vigência do CPC/2015 - Falta de interesse de agir caracterizada - Atual 

CPC extinguiu a cautelar exibitória autônoma, passando a exibição 

constituir meio de prova de caráter incidental, no processo principal (arts. 

396 e 404, NCPC)- Inadequação da via processual eleita - Extinção do 

processo, com fundamento no art. 485, VI, CPC/2015 - Recurso negado.” 

(TJSP, Ap nº 1009352-03.2016.8.26.0196, de Franca, 13ª Câmara de 

Direito Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em 10.11.2016). 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença que indeferiu a inicial e 

julgou extinto o processo Pretensão da apelante de reforma da r. sentença 

INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter denominado de ação de 

obrigação de fazer, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de 

ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta é inadequada, 

inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o seu 

prosseguimento válido, previstos no art. 485, IV do NCPC. Sentença de 

extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Apel. 

1032273-77.2016.8.26.0576, Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Comarca: 

São José do Rio Preto; Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data 

do julgamento: 20/09/2016; Data de registro: 20/09/2016). “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - Falta de interesse de agir reconhecida. Pedido de 

exibição de documentos pode ser formulado incidentalmente nos autos 

principais, sem que a parte autora tenha qualquer prejuízo, sendo 

desnecessária tal ação por sua inadequação - Segundo a nova orientação 

adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 

REsp n. 1.349.453/MS, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, 

para a configuração do interesse processual nas ações de exibição de 

documento bancário, são necessárias: 1) a prova da existência da 

relação jurídica entre as partes; 2) a comprovação de prévio pedido 

administrativo à instituição financeira, e o não atendimento em prazo 

razoável; e 3) o pagamento do custo pelo serviço bancário, conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária - Caso em 

que a parte autora promove a ação em prazo inferior a trinta dias Não 

observância de prazo razoável, de que trata o REsp 1349453/MS - 

Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir - 

Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, 

inciso VI, do CPC/73 mantida RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em 

que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos 

apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário 

Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença 

man t ida .  RECURSO NÃO PROVIDO. ”  (TJSP,  Ape l. 

1028540-56.2015.8.26.0506, Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; 

Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 14/09/2016; Data de registro: 15/09/2016). A esse 

respeito, o escólio de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA 

LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO 

LICASTRO TORRES DE MELLO, não destoa: “Incidente de exibição de 

documento ou coisa e ação probatória autônoma. Para exibição de 

documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o 

procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa, 

regulado nos art. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma 

ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação 

probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC. (...) Também 

será o caso de ação probatória se o documento ou objeto estiver em 

poder de terceiro. A ação probatória será autônoma se ainda não tiver 

sido proposta a ação em que se poderão vir a alegar os fatos, cuja prova 

se pretende produzir com os documentos que estão em poder de terceiro, 

ou acessória, se tal ação já estiver em andamento.” (“Primeiros 

comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo”, 2ª ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 2 ao art. 396 do atual CPC, p. 

756). (grifo nosso). Portanto, é caso de extinguir-se o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil/2015, eis que caracterizada a falta de interesse de agir por 

inadequação da via processual eleita. Face ao exposto e demais princípios 

atinentes à espécie, JULGO E DECLARO, por sentença, EXTINTO o 

presente processo aforado por aforado por PEDROMAR TRANSPORTES 

LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de LOUIS DREYFUS 

COMMODITIES BRASIL S/A, com qualificação nos autos, e o faço com 

fulcro nos artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil/2015. Em 

face da ausência de contraditório, condeno o autor no pagamento das 

custas processuais, isentando-a do pagamento de honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 17/fevereiro/2.017.- 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000885-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão ID 

15803909.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001272-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

DJALMA SALLES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FORNAZARI - ME (RÉU)

LUCIANA APARECIDA GONCALVES SPILA (RÉU)

 

Do advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

contestação e documentos dos Embargos Monitórios.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760805 Nr: 13818-42.2014.811.0003

 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: MARCELO DA SILVA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA NOSSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do requerente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifeste sobre o decurso de prazo para oferecimento de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51952 Nr: 379-57.1997.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEDLER & WALDOW LTDA, PEDRYS 

SCHIMITTEL WALDOW, MARTIN WALDOW, ALDINO LAURINDO FIEDLER, 

AECELI FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Do advogado dos executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738306 Nr: 893-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA ALVES E CIA LTDA( 

MARMORARIA CRISTO REI), OSCAR MACEDO PEREIRA, CARLOS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze)dias, 

apresente contrarrazões aos recursos de Apelação (fls. 305/351).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749158 Nr: 7308-13.2014.811.0003

 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: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J OLIVEIRA ANDRADE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, retire e 

providencie a publicação do edital de fl.105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740742 Nr: 2466-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO BORGES MONTEIRO, WILSON SILVEIRA 

FIGUEIREDO, LOURDES OLIVEIRA FERRARINI, DOMINGOS BARBOSA 

BORGES, MIRIAN L.O. FIGUEIREDO, ADALGISA ALBINO DE SOUZA 

BORGES, JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS, EVANDRO DE OLIVEIRA 

FERRARINI, EDILSON LUIS FERRARINI, MARA SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre o aviso de recebimento recebido por terceiro, cujo 

destinatário era Evandro Luis Ferrarini.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408735 Nr: 4439-87.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES - 

OAB:OABMT11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado(a) da parte autora a manifestar-se nos autos 

requerendo o que de direito face a Carta Precatória juntada aos autos às 

fls. 100/103.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747665 Nr: 6537-35.2014.811.0003

 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: SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23139/O, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:OAB/MT15687A,  LUIZ  RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Dos advogados da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736341 Nr: 15703-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 183/216.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733188 Nr: 13242-83.2013.811.0003

 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: JOSE ILTON ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 13242-83.2013.811.0003 – Código 733188

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 CÍVEL E CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSE ILTON ROSA DE ARRUDA

PARTE REQUERIDA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

INTIMANDO(A, S): Requerente: Jose Ilton Rosa de Arruda, Cpf: 

88871088115, Rg: 1234939-9 SSP MT Filiação: Marly Rosa de Arruda, data 

de nascimento: 10/10/1977, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 
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solteiro(a), servente, Endereço: Av. Brasil N°197, Bairro: São Sebastião, 

Cidade: Rondonópolis-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora acima qualificada, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 3 de outubro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754652 Nr: 10125-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOVOLVO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 

e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

RONDOVOLVO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME, em 

desfavor de GIOVANI ROCHA GUEDES, com qualificação nos autos, 

condenando o réu no pagamento da importância de R$ 5.214,00 (cinco mil, 

duzentos e quatorze reais), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a 

partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do 

vencimento. Condeno-o, também, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do débito atualizado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no 

art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil.Publique-seIntimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726712 Nr: 7632-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA ME, CLAUDIO 

ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Monitória” 

aforado por SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado em desfavor de CLAUDIO ARAÚJO DE 

SOUZA-ME e CLAUDIO ARAÚJO SOUZA, com qualificação nos autos, 

para condenar os réus no pagamento das importâncias referente aos 

cheques: n°s AAA-000152, no valor de R$ 6.672,62 (seis mil, seiscentos 

e setenta e dois reais, sessenta e dois centavos), com vencimento para o 

dia 13 de dezembro de 2011; e, o cheque n° AAA-000153, no valor de R$ 

6.672,62 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais, sessenta e dois 

centavos), com vencimento para o dia 27 de janeiro de 2011, devendo ser 

acrescidas de juros de mora 1% ao mês a contar da citação e correção 

monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado.Transitada em 

julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 27 de agosto 

de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737406 Nr: 269-62.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALLADIO COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, 

ANISIO RODRIGUES GOMES, MARIA APARECIDA GONÇALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 269-62.2014

Ação: Cobrança

Autor: Banco do Brasil S/A

Réus: Anisio Rodrigues Gomes e Outros

 Vistos, etc...

 BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação de 'Cobrança' em desfavor de 

PALLADIO COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, ANISIO RODRIGUES GOMES 

e MARIA APARECIDA GONÇALVES NOGUEIRA, com qualificação nos 

autos, aduzindo:

 “Que, em data de 01 de junho de 2010, a empresa ré firmou com o autor 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, recebíveis cartão a 

realizar, registrado sob n° 328.303.315, no valor limite de R$ 75.903,00 

(setenta e cinco mil, novecentos e três reais), com vencimento final para o 

dia 10 de junho de 2011; que, a ré deixou de pagar os pagamentos 

devidos, sendo que o montante do débito até outubro de 2013, perfaz a 

quantia de R$ 74.071,01 (setenta e quatro mil, setenta e um reais, um 

centavo) que, tentado reaver a importância de forma administrativa, não 

obteve êxito, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação 

do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 74.071,01 (setenta e quatro mil, setenta e um reais, um 

centavo)”.

 A empresa ré foi devidamente citada (fl.110v), e não contestou o pedido, 

restando revel. Os réus Anisio Rodrigues Gomes e Maria Aparecida 

Gonçalves Nogueira, foram citados por edital, não contestando o pedido, 

por isso, foi decretada a revelia e nomeado Curador Especial que 

apresentou contestação, por negativa geral. Instado a se manifestar, o 

autor requereu o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e os réus restaram 

revéis, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 
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caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 Quanto aos juros e correção monetária, aqueles têm incidência a partir da 

citação inicial e a correção monetária a partir do vencimento e, nesse 

sentido a jurisprudência, respectivamente:

 “EMENTA – AÇÃO MONITÓRIA - AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - 

inocorrência - CHEQUE PRESCRITO - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - PROVA 

QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO 

TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECOTE DO 

VALOR PAGO.- O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória, 

fundada em cheque prescrito, é aquele previsto no artigo 206 do Código 

Civil - prazo geral por tratar-se de direito pessoal.- Comprovada a 

existência da dívida representada por cheques prescritos é do 

embargante o ônus da prova da cobrança de juros extorsivos, fruto de 

agiotagem.- Provado o débito do réu/embargante relativo ao cheque 

prescrito, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em seu 

favor. Decotam-se, contudo, os valores relativos aos juros 

confessadamente recebidos pelo autor/embargado. - A data do 

ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da correção monetária 

na ação monitória acordo com o comando insculpido no artigo 1º, §2º, da 

Lei nº 6.899/81. – Os juros de mora incidem a partir da citação inicial no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0024.06.237910-2/001 – 

Relator Des. Osmando Almeida, julgada em 11 de março de 2008)

 “EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE 

PRESCRITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

VENCIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO.

 A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a correção 

monetária incide sempre a partir do vencimento da dívida, partindo do 

princípio de que o reajustamento monetário não dá nem tira nada de 

ninguém, mas apenas corrige o valor aquisitivo da moeda, mormente 

quando a dívida é de valor.

 No STJ é pacífico o entendimento de que, em se tratando de ação de 

cobrança, tal como ação monitória, o termo inicial da correçãomonetária 

deve incidir do vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa do 

devedor.-Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível n° 

1.0105.07.242652-8/001 – Relatora Desa. Márcia de Paoli Balbino, julgada 

em 21 de maio de 2009)

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Cobrança' promovida por BANCO DO 

BRASIL S/A, em desfavor de PALLADIO COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, 

ANISIO RODRIGUES GOMES e MARIA APARECIDA GONÇALVES 

NOGUEIRA, com qualificação nos autos, para condená-los ao pagamento 

da importância de R$ 74.071,01 (setenta e quatro mil, setenta e um reais, 

um centavo), a qual deverá ser corrigida – juros 1% ao mês e correção 

monetária - a partir da citação.

 Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

 Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de agosto de 2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739190 Nr: 1450-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VIVIANE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CAPISTRANO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Usucapião” promovida por JOÃO VIVIANE MARIA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de JOÃO CAPISTRANO DE MELO, com qualificação 

nos autos, para declarar o domínio do promovente da ação sobre o veículo 

descrito e caracterizado nos autos, tudo de conformidade com os 

preceitos dos artigos 1.260 e seguintes do Código Civil.Esta sentença 

servirá de título para transcrição, oportunamente, no Detran/RJ.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

ficando esses últimos fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor 

que arbitro conforme em consonância ao Art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se mandado para registro, 

após arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis-Mt., 

31/julho/2.018-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409588 Nr: 5396-88.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao cálculo apresentado em fls. 313/317

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820075 Nr: 2965-03.2016.811.0003

 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: DHIOGO REIS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Do advogado da parte autora para que tome ciência da decisão de fl. 169

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378422 Nr: 6674-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA KULEVICZ, SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL LTDA - SUPERMERCADO REAL, THEREZINHA SOBRAL 

KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 140

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794634 Nr: 12214-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 
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OAB:OAB/MG 71.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

PARQUE SAGRADA FAMÍLIA E VILA AURORA I na Central de Pagamento 

de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726554 Nr: 7483-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA, 

IZABEL APARECIDA SENE, JOSEIR CONCEIÇÃO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

VILA NOVA AURORA E JARDIM RONDONIA na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824652 Nr: 4479-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR FAVRETTO, APARECIDA BATISTA 

OLIVEIRA FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO, LUCIA SANDRA RIBEIRO 

OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 140

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815335 Nr: 1343-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEME FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389842 Nr: 3457-10.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMELIA DA SILVA ORTEGA FERREIRA, DANIELA 

AQUILA ORTEGA FERREIRA, SALOMAO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGELIGHT CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432253 Nr: 917-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 126

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737531 Nr: 368-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS, SUZANA LARA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

emargos à execução apresentados em fls. 192/205

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446880 Nr: 2063-26.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI FRANCISCO DOS REIS, MARILDA HELENA GARCIA 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI DIAS IBRAHIM, ARENILSON RODRIGUES 

DA SILVA, JUSCELINO DOURADO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto a 

resposta de ofício do Município de Rondonópolis de fls. 262/274

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711422 Nr: 6430-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA, JEVERSON 

AUGUSTO DE QUEIROZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, SILVA AMARAL & PITÃO LTDA - ME, ALTAIR BERTOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A M/T, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a manifestação do Ministério Público de fl. 353

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718815 Nr: 14290-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 394 de 643



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

212/215

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436498 Nr: 5166-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JULIO PEREIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:PR/51.792, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 168

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790038 Nr: 10243-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN, CRISTIANO 

MARIN, CARLOS MARIN, ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:OAB/PR 11.929

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto aos embargos de declaração interposto em fl. 303

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719483 Nr: 528-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MATTEI, JAIR MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 497

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712494 Nr: 7563-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. A. GUIMARÃES CORREA - ME, CÉLIA 

MÁRCIA ALBINO GUIMARÃES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos, o valor atualizado da dívida, para análise do pedido de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428184 Nr: 10361-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTREQUINI TERNERO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY, SERGIO CHOCIAY 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto a certidão de oficial de justiça de fl. 113

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA, CLEVER 

AMORIM PEREIRA, NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto as 

certidões de oficial de justiça de fls. 109;111

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406236 Nr: 1970-68.2008.811.0003

 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): JOSE CARLOS FILHO, RODOLFO SAMPAIO 

MARTINS DE FARIA, MARIA ABADIA CAMPOS DE ALMEIDA OU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 257

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738395 Nr: 957-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO SOARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438010 Nr: 6677-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANGALETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 
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quanto a certidão de decurso de prazo de fl. 105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789591 Nr: 10060-21.2015.811.0003

 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: LOURDES OLIVESKI DOS SANTOS, RODRIGO OLIVESKI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS FERREIRA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ REIS 

MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de fl. 74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758323 Nr: 12329-67.2014.811.0003

 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): IRON STEVAN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427054 Nr: 9261-85.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A VIZIOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ABRAHAO ELIAS - 

OAB:RO/1.223

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 329

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710022 Nr: 4970-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR GONCALVES DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA GONCALVES GOMES, CLEIA NATTES DO NASCIMENTO, 

DALMIR GONÇALVES DE SOUZA - ME, ANÍSIO RODRIGO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar da 

correspondência devolvida de fl. 185

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818924 Nr: 2516-45.2016.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727486 Nr: 8358-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOURACAP LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONCALVES, JOSE 

GUILHERME GONCALVES, CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MATTOS FELÍCIO - 

OAB:74441/MG

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar das 

correspondências devolvidas de fls. 207/209

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40611 Nr: 604-14.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732121 Nr: 12394-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICLEBER CESAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:20048/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 855575 Nr: 1610-21.2017.811.0003

 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: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, MARCELO 

GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, impugnar a contestação apresentada em fls. 465/469

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762289 Nr: 14622-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11654-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

DISTRITO INDUSTRIAL na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382726 Nr: 10934-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA 

WURZIUS, ROBERTO SOARES, JOSE LOPES FILHO, MARCOS WURZIUS, 

JOSE PEREIRA BRAGA FILHO, EDIMAR RODRIGUES SILVA, JOAO 

BATISTA ALVES LOPES, BRENER TAVARES FERNANDES, ALEXANDRE 

MARQUES DE OLIVEIRA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, MARCIO 

JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES ANTUNES, 

JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 

JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES, MARCOS VINICIUS 

RODRIGUES BRAGA, JOSE CRISPIN DE SOUZA, LUIZ ANTONIO LODI 

MORAIS, CELESTE BASSO VIEIRA, MARILENE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/13.909B, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - 

OAB:MT/14.768, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6005 - A, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Madado de fl. 1620 na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824367 Nr: 4380-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

241/249

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731890 Nr: 12192-22.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGLITHY BELMONT DA SILVA, MDDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA 

SANEAMENTO, JOANIL ROGÉRIO DA SILVA, JOANIL ROGERIO DA SILVA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

253/263

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008484-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008484-68/2018 Ação: Cobrança Autor: Transrio Transportes e 

Logistica Ltda - Me. Ré: Axa Seguros S/A. Vistos, etc. TRANSRIO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de AXA SEGUROS 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 12 

de dezembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Conste no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008735-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KISZEWSKI MELO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1008735-86/2018 Ação: Cobrança Autor: Banco Santander (Brasil) S/A. 

Réu: Alan Kiszewski Melo. Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de ALAN KISZEWSKI MELO, 

com qualificação nos autos, 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 21 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Conste no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008794-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PINTO DANTAS (AUTOR(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008794-74/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: 

Jacqueline Pinto Dantas. Réu: Unimed Federação do Estado de Mato 

Grosso. Vistos, etc. JACQUELINE PINTO DANTAS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.29/32 – correspondência ID 

15725159), 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.25 – correspondência ID 15725151, fl.23), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 
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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 21 de janeiro de 2019, às 

08:30 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008905-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO LAZZARON JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008905-58/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Celso Antonio Lazzaron Junior. Ré: UNIC Educacional Ltda. Vistos, etc. 

CELSO ANTONIO LAZZARON JUNIOR, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que é aluno da instituição ré 

desde o segundo semestre de 2016, regularmente matriculado no curso 

de Odontologia, cursando atualmente o quinto semestre; que, contratara 

como valor de mensalidade a importância de R$2.422,61 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), conforme 

contrato de prestação de serviços de (fls.36/40 – correspondência ID 

15760893). Ademais, que soubera estar ser nome e CPF inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito em razão dos contratos nº134132036, no 

importe de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais), com 

vencimento para o dia 12.03.2018, nº134132037, no importe de 

R$1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais), com vencimento 

para o dia 10.04.2018 e nº134132038, no importe de R$1.562,00 (um mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais), com vencimento para o dia 

10.05.2018, conforme documento de (fl.35 – correspondência ID 

15760891); que, procurara a empresa ré a fim de soluciona a questão e 

obtivera a informação de que os débitos referem-se a “ajustes”, os quais 

considera indevidos. Por derradeiro, a parte autora requer em sede de 

tutela provisória de urgência que a empresa ré suspenda a cobrança dos 

referidos débitos, exclua e/ou se abstenha de negativar o nome do autor , 

sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘2’ 

de (fl.33 – correspondência ID 15760890, fl.14). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (fls.52/54 – correspondência ID 15760908), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 

do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS 

MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO EM PRIMEIRO 

GRAU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO PARA 

CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Tratando-se de 

medida emergencial de caráter excepcionalíssimo, a antecipação da tutela 

específica das obrigações de fazer ou não fazer somente deve ser 

concedida quando demonstrados no caso concreto ser relevante o 

fundamento da demanda e haver justificado receio de ineficácia do 

provimento final, tudo conforme o disposto no art. 461, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 1973. Assim, verificada a verossimilhança do direito 

alegado, matizada na inscrição indevida do nome do Autor no cadastro de 

inadimplentes por dívida contraída junto a instituição financeira com a qual 

o Requerente nunca manteve relação negocial, bem como demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão 

concessiva da tutela de urgência há de ser mantida. II - A multa 

discricionariamente arbitrada para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer possui caráter coercitivo e punitivo, tendo em vista que 

o juiz fixa, por meio de medida injuncional (de ofício ou a pedido do autor), 

a quantia que será suportada pelo sujeito passivo em caso de 

desobediência da ordem, tendo por objetivo vencer a possível resistência 

do recalcitrante, demovendo-o da inadimplência.” (TJ-SC - AI: 

01503832520158240000 Joinville 0150383-25.2015.8.24.0000, Relator: 

Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, Quarta Câmara de 

Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo certo que a 

afirmação da parte no sentido de que não possui relação jurídica com o 

réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não lhe sendo 

possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado provar a 

existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá efetuar a cobrança novamente em nome da 

autora, bem como, inscrever seu nome e CPF no cadastro de 

inadimplentes, caso seja configurada durante a instrução processual que 

o débito realmente existe. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a ré excluam, 

imediatamente, o nome e CPF da parte autora, em razão do em razão dos 

contratos nº134132036, no importe de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais), com vencimento para o dia 12.03.2018, 

nº134132037, no importe de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e 

dois reais), com vencimento para o dia 10.04.2018 e nº134132038, no 

importe de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais), com 

vencimento para o dia 10.05.2018, conforme documento de (fl.35 – 

correspondência ID 15760891), bem como, abstenha-se de inscrever o 

nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos 

referidos valores, ora impugnados, sob pena de aplicação de astreintes 

no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se até a importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, 

CPC). Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão 

da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). Em 
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consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 21 de janeiro 

de 2019, às 10:30 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos 

dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002614-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LOURIVAL SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

DEUZILIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL PEREIRA GOMES (RÉU)

JOSÉ GOMES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002741-14/2017 Ação: Ação de Adjudicação Compulsória Autores: 

Lourival Souza Santos e Outra. Réus: Espólio de José Gomes Vieira e 

Outra. Vistos, etc. LOURIVAL SOUZA SANTOS e DEUZILIA FERREIRA 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE 

JOSÉ GOMES VIEIRA e ISABEL PEREIRA GOMES, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda inicial e, via de 

consequência, determino a retificação do Sistema PJe devendo-se alterar 

o tipo de ação para “Ação de Adjudicação Compulsória”. Considerando os 

documentos de (fl.11, fls.13/14 – correspondência ID 12638540), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão 

prioridade na tramitação em todas as instancias os procedimentos nos 

quais figurem como parte ou interessados pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse 

sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Prioridade na 

tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor maior de 60 

anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade igual ou 

superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz restrição 

ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 SP 

0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (fls.09/10 

– correspondência ID 12638494). Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2018, às 09:00 horas, 

no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PIRES TERRA (RÉU)

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007676-63/2018 Ação: Ordinária Autora: Joana Salvador de Oliveira. 

Réus: Eugenio Pires Terra e Outra. Vistos, etc. JOANA SALVADOR DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Ordinária” em desfavor de EUGENIO PIRES TERRA e 

THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de distribuição por dependência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Da análise detida dos autos, verifica-se que o 

presente feito, inicialmente, fora distribuído para a Quarta Vara Cível desta 

Comarca; que, o douto magistrado o remetera à esta Vara Cível, conforme 

documento de (fl.89 – correspondência ID 15349949), ante a alegação de 

conexão arguida pela autora no item ‘b’ de (fl.09 – correspondência ID 

15268478, fl.07). Pois bem, não há que se falar em conexão entre as 

demandas, eis que o feito sob nº2618-48.2008.811.0003 (Código – 

406910) encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Assim sendo, 

ante a inexistência de conexão entre os feitos, necessária se faz a 

remessa dos autos a quem primeiro o despachara, ou seja, para o juízo da 

Quarta Vara Cível, em atenção ao princípio do juiz natural. Assim, 

verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, 

pelo que determino a remessa destes autos à Quarta Vara Cível desta 

Comarca, mediante as cautelas de estilo, mediante as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004401-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES (ADVOGADO(A))

JHADER WUNSCHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILENO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004401-09/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: 

Jhader Wunsche. Réus: Valter Cezar de Oliveira e Outro. Vistos, etc. 

JHADER WUNSCHE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

VALTER CEZAR DE OLIVEIRA e GILENO GOMES DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fls.97/103 – correspondência ID 14041802 a ID 14041806), 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 21 de janeiro 

de 2019, às 09:30 horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos 

dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003257-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EMBARGANTE)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA MARIA ZYS (EMBARGANTE)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1003257-97/2018 

Ação: Embargos à Execução Embargantes: Paulo Cesar Miezerski e 

Outros. Embargada: Petrovina Sementes Ltda. Vistos, etc. PAULO CESAR 

MIEZERSKI, SABRINA LÓPEZ TESTA MIEZERSKI, JEFERSON LUIS 

MIEZERSKI e ELIZANDRA MARIA ZYS, com qualificação nos autos, 
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ingressaram neste juízo com os presentes “Embargos à Execução” em 

desfavor de PETROVINA SEMENTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de suspensão do feito executivo, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fl.58/168 – correspondência ID 15011456 a ID 14274458). De acordo com 

o Art. 919, caput, Código de Processo Civil, os embargos dos executados 

não terão efeito suspensivo. Ao contrário de norma anterior, que 

determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito 

suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os 

embargos não suspendem a execução. De acordo com o dispositivo legal, 

para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é 

necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, 

que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução (Art. 

919, §1º, CPC). Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual 

de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, 

ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá 

haver nos autos “a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo” e, mais, que “segundo a redação do dispositivo ora analisado, a 

garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como 

garantia total do juízo”. No caso posto em discussão, verifico que não há 

necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, 

em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da embargante. Ademais, o § 1º, do 

mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de 

determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do 

embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a 

possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que 

esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à 

ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque os 

embargantes não oferecem qualquer garantia ao juízo, requisito 

indispensável, nos termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil. 

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários 

para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz 

que: "os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a 

defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese 

de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos 

embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus 

boni iuris exigível para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução 

do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO- REQUISITOS DO 

ART. 739-A, § 1º, DOCPC. - AUSÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - 

EXCEPCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos 

legais previstos no artigo 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, poderá 

ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos do executado - A 

ausência de qualquer um dos requisitos impostos pelo artigo 739-A, § 1º, 

CPC, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do 

executado.” (AI 10024150010676001, Relator: Des. Moacyr Lobato, Data 

do Julgamento: 08/12/0015, Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível – TJ/MG) 

(grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFERIDO. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, a partir da vigência da Lei nº 

11.382/06 passou a ser exceção a regra, consoante previsão do art. 

739-A do CPC. Execução de título extrajudicial tem caráter definitivo, a teor 

do disposto no art.587 do CPC. In casu, os embargos à execução foram 

recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, motivo pelo qual não há 

ilegalidade na decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70057484479, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 14/11/2013) Assim, não tendo como relevantes os argumentos 

levados a feito pela embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, 

hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, 

CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o 

processo executivo tenha seu curso suspenso. Considerando deixo de 

analisar o pleito constante à (fl.24, item ‘c’ – correspondência ID 13013354, 

fl.21), ante a r. decisão proferida no Agravo de Instrumento 

nº1003975-06.2018.8.11.0000. Ouça-se o exequente/embargado no prazo 

de (15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista aos executados, 

ora embargantes, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004002-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGILIO (REQUERENTE)

ALCEU VIRGILIO (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NILSSON COELHO (REQUERIDO)

SHIRLEI MESQUITA SANDIM (ADVOGADO(A))

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004002-14.2017 Ação: Declaratória de Nulidade de Ato jurídico Autores: 

Alceu Virgilio e Maria de Lourdes Monteiro Virgilio. Réus: Welington 

Crocetta Coelho e Jaqueline Nilsson Coelho. Vistos, etc... WELINGTON 

CROCETTA COELHO E JAQUELINE NILSSON COELHO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com “Embargos 

Declaratórios” pelos fatos narrados no petitório de (id.13480809) e, 

instada a se manifestar, a parte autora apresentou contrarrazões no 

(id.14384258; id.14384266; id.14384072; id.14384178), vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “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.” Analisando os fatos elencados nos embargos declaratórios de 

(id.13480809), não vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, haja 

vista que a matéria aventada pela parte ré será posteriormente analisada 

em sede de saneador, pois, restou apenas determinado às partes para 

que especificassem as provas que pretendem produzir, bem como, para 

que os réus efetuem o recolhimento das custas atinentes ao pleito 

reconvencional. Por fim, tenho comigo que em não havendo nenhum ponto 

obscuro, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, deverá ser mantida a 

decisão em sua íntegra. Nestes termos: “Não pode ser conhecido o 

recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a 

decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de 

integração não de substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. 

Min. Humberto Gomes). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios 

intentados por WELINGTON CROCETTA COELHO E JAQUELINE NILSSON 

COELHO, e, via de consequência, mantenho a decisão de (id.13187518), 

em sua íntegra. Transcorrido o prazo, determino à serventia para que 

certifique se fora realizado o recolhimento das custas atinentes à 

reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004273-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE SOUZA PERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004273-23.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Luiz 

Carlos de Souza Peres. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, 

etc... LUIZ CARLOS DE SOUZA PERES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 
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desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO PAGAMENTO 

- SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode ser exigido de 

qualquer das seguradoras conveniadas independentemente da 

identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento 

dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja acionada a 

empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e segurados" 

(TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 

23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para operar o seguro 

DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização para cobertura 

dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - 

(51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 18.10.2004). Ademais, pugna a ré para que a ação seja extinta 

por falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura ser 

realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o 

esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento 

de ação. O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administrativa antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.12817632 - pág.25), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003892-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES (ADVOGADO(A))

EDMILSON BENEDITO RONDON (ADVOGADO(A))

CHARLES FABIANO VARIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003892-15.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Charles Fabiano Variani. Ré: Lojas Renner S.A. Vistos, 

etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.12325218; id.12325230) e 

(id.12845420), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.12325230), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra e após feitas as anotações de estilo, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

ELIZANDRA MARIA ZYS (EXECUTADO)

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EXECUTADO)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002497-51/2018 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.407, último parágrafo – correspondência ID 15476507, fl.02), em 

consonância com o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e 

atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei 

por bem em deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, 

determinando a penhora nas contas bancárias em nome dos executados 

Paulo Cesar Miezerski, Sabrina Lopes Testa Miezerski, Jeferson Luis 

Miezerski e Elizandra Marias Zys, no valor de R$446.421,39 (quatrocentos 

e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e nove 
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centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 

04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 02 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA 

CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº1002497-51/2018 Vistos, etc... Nesta 

data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os documentos 

fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo 

de (5) cinco dias, em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º 

do Código de Processo Civil. No mesmo diapasão, dê-se vista à parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os 

extratos do convênio ‘RenaJud’, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002762-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

RODOCASTRO TRANSPORTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002762-87/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fls.49/50 – correspondência ID 13908662), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome do executado Rossato 

Transportes Rodoviários Ltda, no valor de R$62.466,74 (sessenta e dois 

mil, quatrocentos sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Na 

forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, os autos permanecerão no gabinete do Juiz 

até que se processe a ordem. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 02 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002762-87/2017 Vistos, etc... Nesta data fora desbloqueada a 

importância penhorada pelo convênio ‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006400-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA PIMENTEL LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA (RÉU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006400-94/2018 Ação: Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 

Danos Morais Autor: Antonio Moacir Pinheiro. Rés: Comapa Materiais Para 

Construção e Outra. Vistos, etc. ANTONIO MOACIR PINHEIRO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Morais” em desfavor 

de COMAPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e MAKITA DO BRASIL 

FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.31/37 – correspondência 

ID 14661357), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘e’ de (fl.10 – correspondência ID 14661074, fl.09), 

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 09h30min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004597-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA RAMOS BARROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004597-76/2018 Ação: Rescisão Contratual Autores: N.C. Imóveis 

Ltda. Ré: Tania Aparecida Ramos Barros ME. Vistos, etc. N. C. IMÓVEIS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de TANIA 

APARECIDA RAMOS BARROS ME, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de reintegração de posse, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que em 12.06.2009 as partes firmaram 

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda sob nº02171-4, 

do imóvel descrito e caracterizado nos autos, o qual fora renovado em 

01.03.2010, pela importância de (96) noventa e seis parcelas iguais e 

sucessivas na importância de R$405,00 (quatrocentos e cinco reais). 

Ademais, que a parte ré tornara-se inadimplente a partir da parcela de 

nº55 (30.11.2014); que, a parte autora informa que constituíra o réu em 

mora, em conformidade com os documentos de (fls.52/60 – 

correspondência ID 13811265). Por derradeiro, a parte autora requer a 

reintegração da posse liminarmente, conforme item ‘a’ de (fl.11 – 

correspondência ID 13811204 – fl.10). D E C I D O: A lei exige, para a 

outorga da proteção possessória, a coexistência de requisitos, que são 

os taxativamente enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, 

ou seja, a posse; a turbação ou esbulho praticado pelos réus e a data da 

turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada na 

ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Tais requisitos 

devem ser demonstrados de forma induvidosa, pelo pretendente da 

proteção possessória, sob pena de não se obter a tutela judicial. Assim, 

dúvida alguma persiste de que para o deferimento da liminar em 

reintegração de posse, necessário se faz a demonstração de pronto da 

posse anteriormente exercida pela parte autora, bem como o esbulho 

praticado a menos de ano e dia, nos termos do dispositivo supra 

mencionado. Posse, segundo Ihering “É a exteriorização ou visibilidade do 

domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre 

a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O 

importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois 

qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse de forma econômica de 
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sua relação exterior com a pessoa” (Maria Helena Diniz, Código Civil 

Anotado, Saraiva, 373) Em comentários às ações possessórias, 

esclarece o ilustre magistrado Ernane Fidélis dos Santos “A simples 

exteriorização da propriedade chama-se ‘posse’ e, como tal, por si só, é 

protegida. Quem tem de fato o exercício dos poderes inerentes à 

propriedade se chama ‘possuidor’ (CC, art. 485) e, em conseqüência, é, 

protegido em sua posse contra qualquer espécie de molestamento e 

ameaça, sem necessidade de provar que é proprietário, nem que possui a 

coisa a outro título.” E ainda sobre o tema as seguintes jurisprudências: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

COMPRA E VENDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1) Para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, exige-se prova inequívoca do direito 

postulado capaz de convencer o julgador da verossimilhança das 

alegações da parte autora, como também o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 273 CPC). 2) A alegação de que 

uma das partes descumpriu o contrato de compra e venda não autoriza a 

reintegração liminar da outra parte na posse do bem alienado, pois, até 

que seja rescindido o vínculo obrigacional, inexiste precariedade. 3) 

Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, indefere-se a antecipação dos 

efeitos da tutela.” (TJ-MG - AI: 10000150267755001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 29/06/0015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. A 

concessão de antecipação de tutela é condicionada ao preenchimento dos 

requisitos do art. 273, Código de Processo Civil. No caso concreto, tais 

requisitos não restaram demonstrados. Hipótese em que se afigura 

recomendável o contraditório e a dilação probatória. Por outro lado, sobre 

o pedido de citação no endereço do imóvel objeto da demanda, a 

agravante carece de interesse recursal, já que exatamente nesse sentido 

foi o provimento judicial ora atacado. Mantida a decisão agravada. Negado 

seguimento ao agravo. Decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento Nº 

70067357889, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/11/2015). “POSSESSÓRIA E 

RESCISÓRIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LIMINAR. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Antecipação de tutela em ação de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda. Necessidade de exame integral 

da matéria antes de se determinar inversões possessórias. Prejuízo da 

decisão eventualmente modificada em sentença. Antecipação dos efeitos 

da tutela de fundo. Art. 273, CPC. Questões de fato a serem objeto de 

prova. Seguimento negado ao agravo”. (TJ-RS - AG: 70032773749 RS , 

Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 16/10/2009, 

Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/10/2009) (grifei) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela 

parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. Não se extrai da 

documentação juntada, em sede de cognição sumária, a verossimilhança 

das alegações, mesmo porque a ré encontra-se em mora desde setembro 

de 2014, conforme alegado na inicial, o que caracteriza a inércia da parte 

autora em socorrer-se da prestação jurisdicional. Ademais, tem-se que a 

questão deve ser melhor analisada com a dilação probatória e a 

instauração do contraditório. Portanto, não resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da autora. Assim, hei por bem 

indeferir o pleito liminar de reintegração de posse. De outra banda, por 

tratar-se de posse velha o presente feito seguirá o rito ordinário, conforme 

leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No caso de a agressão ter se 

dado há mais de um ano e dia (posse velha), ou seja, quando a demanda 

for proposta após ano e dia da ocorrência da ofensa à posse o art. 558, 

parágrafo único, do Novo CPC prevê que o procedimento será o comum” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.854) Assim sendo, 

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 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001239-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001239-06/2018 Ação: Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer 

Autora: Jucimara Oliveira da Silva. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. 

JUCIMARA OLIVEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Revisional de 

Contrato c/c Obrigação de Fazer”, em desfavor de BANCO BMG S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória 

de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que firmara 

contrato de empréstimo sob nº7280 com a parte ré em 22.06.2017, no 

importe de R$6.094,00 (seis mil, noventa e quatro reais); que, a parte ré 

descontara mensalmente apenas a importância de 5% (cinco por cento) 

do valor financiado, qual seja, a importância de R$364,83 (trezentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Ademais, que a parte 

ré não inscrevera o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição 

ao crédito, eis que o pagamento mensal na importância de 5% (cinco por 

cento) da dívida impede tal conduta, conforme alegação de (fl.05 – 

correspondência ID 11902137, fl.04); que, tentara resolver a questão 

administrativamente, mediante Processo Administrativo junto ao 

PROCON-Rondonópolis sob nº51.003.001.17-0003805/PROCON 

(fls.122/074 – correspondência ID 12601680). Por fim, requer em sede de 

tutela provisória de urgência que a fim de que seja determinada a 

suspensão de toda e qualquer cobrança, incluindo os descontos 

realizados em folha de pagamento de titularidade da autora, nos termos do 

item ‘c’ de (fl.38 – correspondência ID 11902165, fl.19). D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (fls.121/174 – 

correspondência ID 12601664 a ID 12601698). Considerando os 

documentos de (fls.128/131 – correspondência ID 12601680, fls.07/10), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se 

falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora 

travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão 

somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da 

prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL 

DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 330 DO CPC/15 - 
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DEPÓSITO DAS PARCELAS - VALORES INCONTROVERSOS OU VALOR 

INTEGRAL - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO 

NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - VEDAÇÃO. Para a concessão 

da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos 

previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Não é o caso de autorizar o depósito judicial, porquanto a satisfação do 

crédito incontroverso na forma contratada facilita o seu recebimento pelo 

credor, além de evitar os entraves burocráticos enfrentados para o 

levantamento das quantias em contas judiciais. A inscrição do nome do 

devedor em órgãos de restrição ao crédito sinaliza o exercício regular do 

direito do credor, não havendo que se falar em concessão do efeito 

liberatório em razão do simples ajuizamento da ação revisional. Não é 

cabível a manutenção da Agravada na posse do veículo, pois restringiria o 

direito constitucionalmente garantido à parte agravante de reaver o bem, 

conforme estabelecido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da 

República.” (TJ-MG - AI: 10000160531505001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.TUTELA DE URGÊNCIA.RETIRADA/ABSTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.AUSÊNCIA. 

DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente o 

requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento de 

pedido de tutela de urgência, para retirada/abstenção de inscrição em 

2cadastro restritivo de crédito e manutenção na posse do bem dado em 

garantia fiduciária. 2. Diante da ausência de plausibilidade das alegações 

do devedor, quanto às supostas abusividades no contrato, o depósito do 

valor integral das parcelas em juízo não é suficiente para 

descaracterização da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido.” (TJ-PR - AI: 15593343 PR 1559334-3 (Acórdão), Relator: Luiz 

Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/10/2016, 15ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1906 19/10/2016) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - EXCLUSÃO OU 

IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO - DEPOSITO DO VALOR INCONTROVERSO OU INTEGRAL - 

RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E 

DESTE TRIBUNAL - NEGATIVA DE PROVIMENTO - Para se deferir o 

depósito do valor incontroverso ou integral, elidindo-se a mora, é 

imprescindível a demonstração de que a contestação dos valores se 

encontra baseada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ. - 

Mantém-se a decisão que negou provimento monocraticamente ao agravo 

de instrumento se o recurso está em confronto com a jurisprudência 

dominante do STJ e deste Tribunal.” (TJ-MG - AGV: 10024133653444003 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. 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, determinar a entrega do imóvel, 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 70059173922, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 02/04/2014) 

(TJ-RS - AI: 70059173922 RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Data de Julgamento: 02/04/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2014) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, a autora não possui qualquer 

pretensão de adimplir as parcelas de forma integral (eis que pleiteia em 

sede liminar a suspensão dos pagamento – mesmo os parciais), assim, a 

mera alegação de que os juros pactuados são exorbitantes (pagamento 

parcial impedindo a quitação do valor contrado) não possui o condão de 

legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (fl.39 – 

correspondência ID 11902165, fl.20), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

bem como, deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do 

saneamento do feito (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.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 14 de novembro de 2018, às 11h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008895-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008895-14/2018 Ação: Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: José Oliveira dos Santos Coimbra. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. JOSÉ OLIVEIRA DOS 

SANTOS COIMBRA, com qualificação nos autos, propôs a presente “Ação 

Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, o autor em sua exordial pugna pelo deferimento da 

tutela provisória de urgência. Por fim, compulsando os autos verifica-se 

que a empresa ré sequer fora citada; que, a parte autora requereu a 

desistência da ação às (fls.27/28 – correspondência ID 15757501). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de anulatória de débito, 

proposta pela autora em 04.10.2018, entretanto, a parte autora pugna pela 

extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse 

processual na presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse 

sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 404 de 643



Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação Anulatória de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais” promovida por JOSÉ OLIVEIRA DOS 

SANTOS COIMBRA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008902-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CARLOS BELO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008902-06/2018 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autor: Sérgio Roberto do Nascimento. Réu: Carlos Belo de 

Oliveira. Vistos etc. SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Cautelar” em desfavor de CARLOS 

BELO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

liminar, vindo-me os autos conclusos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar objetivando a realização de 

perícia no imóvel descrito e caracterizado nos autos. Por fim, requer que 

seja deferida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar devendo 

ser designada data e horário para a realização de perícia técnica no 

imóvel do autor, nos termos do requerido no item ‘b’ de (fl.92 – 

correspondência ID 15758694). D E C I D O: Considerando o documento de 

(fl.05 – correspondência ID 15757892), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). A tutela manejada pelo autor 

é provisória de urência de natureza cautelar com caráter antecedente, 

assim, para que possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que 

comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus 

boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito - periculum 

in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no 

caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie não se fazem 

presentes. Por outro lado, nota-se com segurança que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe, eis que o autor adquirira o imóvel em 06.06.2014, 

configurada assim a inércia do autor pelo período de quatro anos em 

buscar o provimento jurisdicional, condição esta a ensejar o deferimento 

de quaisquer das tutelas de urgência. E nesse sentido, é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO — INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE OU URGÊNCIA — NÃO 

DEMONSTRAÇÃO — CORREÇÃO. Na ausência da efetiva demonstração 

de necessidade ou de urgência de realização de produção antecipada de 

prova pericial, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Recurso 

não provido.” (TJ-MT - APL: 00003603420118110044 143823/2013, 

Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2017, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017) Assim, como 

frisado anteriormente, o pedido liminar formulado pelo autor, não deve à 

evidência dos elementos carreados ao ventre do feito, ser atendido, posto 

que ausentes requisitos legais para tanto. Por tais considerações, hei por 

bem em indeferir a liminar suplicada na inicial e, via de consequência, 

JULGO e DECLARO extinto sem resolução de mérito o processo aforado 

por SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, em 

desfavor de CARLOS BELO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

com fulcro art. 381 e seguintes, art. 485, IV e no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002403-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES (ADVOGADO(A))

LUCIANA MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE SOARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002403-40/2017 Ação: Reintegração de Posse Autora: Luciana Moreira 

de Souza. Réu: Jorge Soares da Silva. Vistos, etc. LUCIANA MOREIRA DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse” 

em desfavor de JORGE SOARES DA SILVA, com qualificação nos autos. 

Que distribuíra a presente ação em 26.09.2017 de forma eletrônica, sendo 

determinado às (fls.114/115 – correspondência ID 10496891) a correta 

distribuição de forma física. É o relatório necessário. D E C I D O: É sabido 

que as ações possessórias têm caráter dúplice, sendo constatado que 

tramita nesta Vara o Interdito Proibitório sob nº1610-21.2017.811.0003 

(Código – 855575), devidamente intimada a proceder a correta distribuição 

de forma física, quedara-se inerte a parte autora. Todavia, fora certificado 

nos autos a correta distribuição, conforme certidão de (fl.116 – 

correspondência ID 14167296). Assim, configurada está a inadequação 

da via eleita pela autora. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por 

LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, em desfavor 

de JORGE SOARES DA SILVA, com qualificação nos autos, com fulcro art. 

485, IV e no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações 

em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e 

nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da 

parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades 

de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002322-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002322-28.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Aparecida 

Araújo de Oliveira. Executado: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... 

APARECIDA ARAÚJO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificada, ingressou 

com os petitórios de (id.14395113; id.14395224) e, o executado, por sua 

vez, manifestou-se no (id.15137320; id.15137351; id.15221295; 

id.15221319; id.15221323), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Compulsando os autos, observa-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do 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 APARECIDA 
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ARAÚJO DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. Defiro o levantamento dos valores depositados nos 

(ids.14332716; id.15221323), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial, devendo a 

Senhora Gestora cumprir o disposto no Provimento nº 19/2011 - CGJ. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002933-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

Outros Interessados:

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAS SANTANA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

HEWDER RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro Jardim 

Cuiabá - Rondonópolis - MT., para citação dos requeridos. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

NEUSA MARTELO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora da decisão ID 14151574, a seguir transcrita, 

bem como para que cumpra a determinação alí contida, no prazo 

estabelecido. :Decisão:"Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, conclusos."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001927-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI APARECIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

REGINALDO DE LIMA (EXEQUENTE)

FLAVIA KURUNCZI DOMINGOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o 

integral cumprimento do acordo ID 10809357, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000397-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES BERNARDES (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no PARQUE 

REAL(Coparondon), RONDONÓPOLIS - MT. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003194-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

NORMA RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida da decisão ID 12900283, bem como para 

cumprimento das determinações alí contidas, bem como no prazo 

estabelecido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703118 Nr: 11096-40.2011.811.0003

 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: JOSE BENEDITO MACHADO, DAISE DE CARVALHO 

MACHADO, DEBORA CARVALHO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICIANA TAUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Intimação dos procuradores das partes, para manifestarem nos autos 

requerendo o que de direito, face o retorno dos mesmo do Egrégio Tribunal 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423885 Nr: 6100-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449699 Nr: 4879-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROBERTO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SOARES DA COSTA 
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- OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 83/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715479 Nr: 10761-84.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEVES DO 

PATROCÍNIO NUNES - OAB:OAB/SP 249.937, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para apresentar contrarrazões 

aos Recursos de Apelação de fls. 229/254 e 255/262, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384560 Nr: 12664-67.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Intimação do procurador da parte autora, para manifestar nos autos, face 

o decurso de prazo de suspensão requerido às fls 150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719606 Nr: 648-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Sentença de folhas 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814907 Nr: 1172-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIBERTO MOURA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 94979 Nr: 6780-04.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRAJANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (JUAZEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Intimação dos procuradores das partes, para no prazo de 10(dez) dias 

manifestarem nos autos sobre o Cálculo de atualização de Débito juntado 

às fls 282/285.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790312 Nr: 10355-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 10355-58.2015

Ação: Declaratória c/c Indenização

 Autor: Luana Silva Moreira

 Réu: Banco Bradesco S/A

 Vistos, etc...

 Considerando o depósito levado a efeito pela parte requerida (fl.121), bem 

como o petitório de (fl.122), hei por bem em deferir o pedido de 

levantamento, mediante as cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 05/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 44636 Nr: 2511-24.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, LIVRARIA E PAPELARIA 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/RO5553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para colacionar aos autos a 

matrícula atualizada do terceiro imóvel descrito às fls. 149, conforme r. 

determinação de fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 718172 Nr: 13628-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENER GOMES DOS SANTOS, 

HAMILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004362-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM PROCESSO n. 

1004362-46.2017.8.11.0003 Valor da causa: $1,235.94 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: B. A. COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2.245, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 POLO PASSIVO: Nome: ECOENGE 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME Endereço: lugar incerto e não 

sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "B.A. C OMÉRCIO DE M ADEIRAS L TDA ME , pessoa 

jurídica de direito privado, com CNPJ n.° 00443435 / 0001 - 00 , com 

endereço na Avenida Bandeirantes, 2.245, centro, Rondonópolis - MT, 

78.700 - 200, neste ato representada por seu sócio proprietário Senhor 

CLAUDIO BERTOLDO , através do advogado “in fine” assinado, com 

escritório profissional insculpido no cabeçalho desta, onde recebe 

correspondências e intimações de estilo, vem à presença de Vossa 

Excelência, propor com fundamento nos artigos 778 , 786 , 784 /I, todos do 

CPC brasileiro, a presente ação de: AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de E 

COENGE E NGENHARIA E C ONSTRUÇ ÃO E IRELI - ME , pessoa jur ídica 

de di reito privado, i n s crita no C NPJ sob n.º 238 . 666 . 15 / 0001 - 09 , 

com endereço n a Rua Piraju í, n.º 175, La Salle II, R o ndon ópolis - MT, 

78.710 - 060, pelos motivos que passa a expor. A Exequente é credor a 

da executada na quantia de R$ 1.092,00 ( um mil e noventa e dois reais ), 

representado por 0 3 duplicatas . Infrutíferas resultaram todas as 

tentativas de recebimento amigável do débito , sendo que até 

agendamento no CEJUSC foi realizado, porem sem o comparecimento à 

sessão por parte da executada . As sim, não restou a o exequ ente outra 

saída senão buscar a tutela jurisdicional para garantir o recebimento 

daquilo que lhe é devido. Assim o título vencido com a incidência de juros e 

correção perfaz o montante de R$ 1.235,94 (um mil duzentos e trinta e 

cinco reais e noventa e quatro centavos) . É, portanto, o Exeq u ente, 

credor d o Executad o da quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 

1.235,94 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos) mais juros e correção monetári a que serão apuradas quando 

do efetivo pagamento . O título executivo extrajudicial incluso, que embasa 

a presente ação, preenche todos os requisitos de liquidez, certeza e 

exigibilidade, con stando do rol descrito no art. 784 /I do CPC, ensejando 

cobrança a través do procedimento para Execução por Quantia Certa, nos 

termos do artigo 786 do Código de Processo Civil. À vista do exposto e na 

melhor forma de direito, requer a Vossa Excelência: Determinar seja citado 

o executado por intermédio do Sr. Oficial de Justiça, com os permissivos 

do artigo 212, § 2°, do Código de Processo Civil,) para pagar, em 3 (três) 

dias, o valor de R$ 1.235,94 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e 

noventa e quatro centavos) , acrescido de juros legais, correção 

monetária, cu stas e honorários advocatícios de 5% nos termos do art. 

827 do Código de Processo Civil. Caso não haja pagamento no prazo legal 

de 3 (três) dias, requer - se, desde já, o acréscimo aos honorários, que 

deverão ser de 10% do valor executado (CPC, art. 827) co m a penhora 

de dinheiro (CPC, art. 835, I e § 1º) pelo sistema do Banco Central. Caso 

se frustre a penhora de dinheiro, requer - se a expedição de mandado de 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, a ser 

cumprido por intermédio do Sr . Oficial de Justiça, mediante termo nos 

autos, de acordo com o art. 837 e art. 845, § 1º, do CPC. O 

prosseguimento da ação até final satisfação integral do débito. Termos em 

que, com os documentos inclusos, dá - se à presente causa, para todos 

os efeitos legais, o valor de R$ 1.235,94 (um mil duzentos e trinta e cinco 

reais e noventa e quatro centavos)." DECISÃO: "Vistos etc. DEFIRO o 

petitório retro, no tocante a citação por edital da parte requerida, visto que 

preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde 

já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como 

curadora especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu 

múnus para que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE 

CARLOS DE FREITAS, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003350-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI (ADVOGADO(A))

MARIA NEUSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

JULIO CARLOS COSTA SERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LENGLER CARDOSO (RÉU)
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MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO (RÉU)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA THEREZA KERN LENGLER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (TERCEIRO INTERESSADO)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO)

CANDIDO DOS SANTOS ROSA (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - ID.15719775 - , PARA INDICAR MEIOS PARA 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005846-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

DINAIR CRISTINA DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALDETE LUCIA FERRARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGIRLEY GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - ID. 15293908, PARA REQUERER O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO, SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO DEVOLVIDOS À COMARCA DE 

ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007482-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA (ADVOGADO(A))

RODONETTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

ADENEELE GARCIA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NA FORMA 

REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002351-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES (EMBARGANTE)

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

BIANCA TEIXEIRA MARQUES (EMBARGANTE)

SILMARA LAURA LEMES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1002351-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004930-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARQUES (EXECUTADO)

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

SILMARA LAURA LEMES (EXECUTADO)

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

BIANCA TEIXEIRA MARQUES (EXECUTADO)

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

TENDO EM VISTA QUE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, Nº. 

1002351-10.2018.811.0003, PROCESSO ASSOCIADO, NÃO FORAM 

RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006137-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. S. (REQUERENTE)

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

NANCI ABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANDRA CARVALHO DE BARROS (REQUERENTE)

MARIA DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

M. V. C. D. B. (REQUERENTE)

RENATA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSINEI SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006137-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006796-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS REZENDE (EXEQUENTE)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)
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JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006796-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço do devedor James 

Mattew Merrtil para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO FATIMA DE FREITAS (EXECUTADO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002907-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

juntar o estatuto social mencionado no acordo comprovando a alteração 

de sua denominação social, bem como para informar se houve ou não o 

cumprimento do acordado na data prevista (30.08.18), no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008969-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008969-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCKENBACH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

ALFREDO ROCKEMBACK (RÉU)

ROSMERI BERVIAN ROCKENBACH (RÉU)

 

intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça ID N. 153873. Bem como das correspondências 

devolvidas IDs NºS 15809242 e 15809244, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006161-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI (ADVOGADO(A))

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N.15810050 NO PRAZO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004320-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004320-60.2018.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo (placa OBC2728) pelo Sistema RenaJud. Analisando os termos 

da certidão do Sr. Meirinho, percebe-se que a citação da requerida se 

efetivou, vez que restou assim certificado no Num. 14182418 - Pág. 1 

“Feita a apreensão o bem foi encontrado com a requerida LUCILEIDE 

MARIA LOPES NOGUEIRA que foi Citada, recebeu cópias do mandado e 

não assinou no mandado”. (grifei) Assim, certifique a Sra. Gestora o 

decurso do prazo para apresentação de defesa e, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004908-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004908-67.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que a 

constituição em mora do devedor é condição indispensável ao deferimento 

da liminar de busca e apreensão, intime o autor, uma, vez mais, na pessoa 

do seu patrono regularmente constituído, para emendar a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovando-a, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003759-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIMENTA MARIA BERNARDO (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003759-07.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, remeta-o a contadoria judicial para apuração do valor 

das custas processuais, conforme condenação imposta no Acórdão do e. 

TJMT. Vindo o cálculo, intime a requerida para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem manifestação, deverá a 

Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis. Com o recolhimento e não havendo manifestação 

da parte interessada, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002956-24.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-os com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005102-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

GERALDO VICENTE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005102-67.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000715-09.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005342-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005342-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-os com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002097-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MARTA GRACIELI DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002097-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 15565906 e, ante a concordância da credora no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 411 de 643



recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

4.243,64 (quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 15735180, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001106-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (RÉU)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001106-32.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, intime as partes para manifestarem acerca da 

ilegitimidade ativa, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765150 Nr: 15940-28.2014.811.0003

 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: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 Processo n.º 765150

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil Por Danos Morais e 

Materiais

 Data: 05/10/2018 - Horário: 14h00

 Vistos etc.

 IZABEL CHINELI, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face de GILMAR DIAS, também qualificados no processo.

Na audiência de conciliação as partes firmaram acordo em juízo.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b” do CPC. Custas recolhidas e honorários na forma pactuada. 

Ante a desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. Dou a decisão por publicada em 

audiência, saindo os presentes intimados.

 R.

Rondonópolis – MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277401 Nr: 1268-69.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, DENIZE 

NAIR QUEIROZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

18.10.2018 ÀS 14H00 PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL 

PENHORADO NOS AUTOS, NA FORMA DESCRITA ÀS FLS. 372/373, BEM 

COMO DOS CREDORES PARA TRAZER A MATRÍCULA ATUALIZADA DO 

IMÓVEL CONSTRITADO - MAT. 6474, DO CRI LOCAL - NO PRAZO DE 72 

(SETENTA E DUAS) HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768237 Nr: 1373-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILLA DE ARAÚJO BALDUÍNO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, 

WALDIR ALVES BALDUINO, DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO 

- OAB:MT/9519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE INFORME O VALOR 

ATUALIZADO DO DÉBITO, A FIM DE POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO DE FLS. 178. ISTO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738878 Nr: 1268-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUSUKE KAWATI - ME, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS ORLATO 

- OAB:PROCURADORA, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:PROCURADORA

 Código nº. 738878.

 Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela requerida à fls. 301/305, implicará na modificação da decisão 

recorrida, intime as demais partes, na pessoa de seus patronos 

constituídos para, querendo, manifestarem no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis/MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819706 Nr: 2805-75.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TALES PASSOS DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 2805-75.2016.811.0003, Protocolo 

819706, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779612 Nr: 6043-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DE OLIVEIRA 

TELES, para devolução dos autos nº 6043-39.2015.811.0003, Protocolo 

779612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381315 Nr: 9569-29.2006.811.0003

 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: RUI BARBOSA VALVERDE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA ETSUKO NAKA, MORIO JOUTI, NEIDE 

RAMOS ROCHA, ESPOLIO DE LAZAIR FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON FLÁVIO AMPOLINI - 

OAB:9.513/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KELLVIN CESAR LOPES, para devolução dos 

autos nº 9569-29.2006.811.0003, Protocolo 381315, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727447 Nr: 8320-96.2013.811.0003

 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: HERCULES MONTEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 727447

Vistos etc.

 Sobre a contestação à fls. 104/105, dê-se vista ao requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794095 Nr: 11951-77.2015.811.0003

 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: ANAITA TEIXEIRA RIOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETTA DISTRIBUIDORA DE OLÉOS E MATÉRIA 

PRIMA LTDA, JHONATHAN GOMES GODINHO PIMENTA JUNIOR, PRISCILA 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 794095.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que não houve a 

apreciação acerca do pedido de assistência judiciária gratuita formulado 

pela requerente na exordial, razão pela qual, passo a análise neste 

momento processual.

 A demandante requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio.

 No entanto, a requerente, pessoa jurídica, que desenvolve suas 

atividades comerciais no ramo de prestação de serviços de reboque, 

denominada empresa AUTO SOCORRO BRASIL RESGATE, percebe 

valores que afastam a condição de hipossuficiente, conforme se 

comprova no Simples Nacional apresentado à fls. 70/93.

 Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do 

benefício, vez que não preenchidos os requisitos legais.

 Em face do caráter sigiloso dos documentos apresentados à fls. 70/93, 

determino o seu desentranhamento e arquivamento em pasta própria, 

certificando o necessário.

 Encaminhe os autos ao Distribuidor para apuração do valor das custas a 

serem recolhidas, intimando requerente para o pagamento, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação.

 Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intime.

 Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707624 Nr: 2421-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, BADI FARAH, LUTFI MIKHAEL 

FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351/MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, GLADIS DENISE 

MELCHIOR (ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 .Código nº 707624

Vistos etc.

BADI FARAH, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em face da r. sentença, alegando a existência de omissão 

no julgado, em relação a fixação do período das chuvas.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material.

 Ao analisar os argumentos dos embargos, percebe-se que o mesmo tem 

por objeto o esclarecimento do ponto obscuro da sentença, no tocante a 

data do início do período das chuvas. Portanto, vê-se que o seu 

acatamento não acarretará a modificação da r. sentença, motivo pelo qual 

deixo de dar vista a parte contrária.

Assim, acolho os presentes embargos de declaração, e faço constar na 

decisão recorrida:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino que os 

demandados promovam a restauração das cercas que protegem a 

nascente intermitente existente no local, bem como, promova o 

enriquecimento da vegetação com plantio de mudas de espécies nativas, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início do período das 

chuvas, que se dará a partir de 1º de novembro de 2018, comprovando 

nos autos a execução da obrigação. Para caso de descumprimento, fixo o 

pagamento de multa em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso. 

Sem custas e honorários vez que incabíveis na espécie. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.”

Mantenho as fundamentações constantes nas r. sentença.
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Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 848272 Nr: 10876-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MATEUS DOS SANTOS, R MATEUS 

DOS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente para DECRETAR a 

desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada e 

redimensionar a execução em desfavor da empresa R. MATEUS DOS 

SANTOS ME determinando sua inclusão no polo passivo da demanda 

executiva.Transitada em julgado, dê-se baixa no incidente, remetendo-o ao 

arquivo.Traslade cópia para o feito principal, sob o código nº 418050.Sem 

custas e honorários, face a natureza do incidente.P.I.C.Rondonópolis – 

MT, 04 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 344201 Nr: 207-37.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Código Processo nº. 344201

Vistos etc.

 Ante a manifestação à fls. 442, determino a totalidade da penhora do 

imóvel sob matrícula nº. 17.424, do CRI da Comarca de Goiânia/GO.

Certifique Sra. Gestora, se o devedor e sua esposa foram intimados da 

penhora. Em caso negativo, proceda a intimação dos executados nos 

termos do artigo 481, § 1º e § 2º, e artigo 842, ambos do CPC.

Cumprida a formalidade supra, expeça Carta Precatória para a Comarca 

de Cuiabá/MT, com prazo de 30 (trinta) dias, para avaliação e 

praceamento do imóvel penhorado.

Expeça o necessário. Intime. 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.: 418050 Nr: 516-19.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 418050.

Vistos etc.

Ante os termos da decisão proferida no incidente, apenso, intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708930 Nr: 3822-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PASTORELLO, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 Código nº. 708930.

 Vistos etc.

Ante o noticiado pelo exequente à fls. 1.463, e, após consulta junto ao site 

do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso na presente data, observa-se 

que houve a oposição de embargos de declaração da decisão constante à 

fls. 1.455/1.461, estando os autos conclusos desde a data 19/09/2018.

 Desta forma, aguarde o trânsito em julgado da decisão do Agravo de 

Instrumento nº. 1003244-10.2018.8.11.0000, para posterior deliberação 

por este Juízo.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715182 Nr: 10442-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIBIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 .Código nº 715182.

Vistos etc.

Consta do acordo firmado à fls. 547/549 assinatura de Maria Estela Curvo 

de Aquino, por procuração. No entanto, tal instrumento não acompanha o 

pedido.

Assim, intime os subscritores do pedido à fls. 549, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para regularizarem todas representação nos autos, seja a pessoa 

quem assinou a procuração em nome da parte, bem como os advogados, 

com exceção do patrono Alex Tocantins Matos.

Cumprida a determinação supra, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803923 Nr: 15867-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARA AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGINO GOMES VIEIRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 803923

Vistos etc.

PARA AUTOMÓVEIS LTDA devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA em face de IGINO GOMES VIEIRA NETO ME, 

também qualificado no processo.

A parte autora comparece aos autos, requerendo a desistência do feito 

(fls. 73).

Vieram-me os autos conclusos.
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É O BREVE RELATO.

DECIDO.

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pela requerente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Deixo de condená-lo ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em face da angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 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.: 781477 Nr: 6778-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIL BARRETO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE AYLA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 4776-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO FRANCISCO MANGABEIRA, 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, BRUNA TALINE RODRIGUES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que a 

decisão de fls. 250 foi publicada pelo Gabinete para vista às partes. No 

entanto, a determinação judicial para se proceda ao depósito do valor dos 

honorários periciais, direciona-se exclusivamente à parte requerida. 

Assim, desnecessária a reabertura de prazo para a parte autora, 

conforme requerimento de fls. 257/258. Assim, impulsiono os autos para 

intimação do sr perito nomeado para designação de data para realização 

do trabalho técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428590 Nr: 10693-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

JOSINA MARIA DE SOUZA, JOAO RICARDO DUMMEL, ESPÓLIO DE 

JORGINA NOVAES DA ROCHA, TEREZA DE JESUS SILVA, JAIME 

CAMPOS DA SILVA, ROSINEIDE DE OLIVEIRA, CREUSA ROSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FLS. 

229, A SEGUIR TRANSCRITA: "Certifico que a petição de fls. 228 veio 

desacompanhada do termo de inventariante solicitado na decisão de fls. 

216", BEM COMO PARA PROVIDENCIAR CÓPIA DO TERMO DE 

INVENTARIANTE NO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009209-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELITO PEREIRA JARDIM (AUTOR(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009209-57.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi direcionada a uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca, vez que consta no polo passivo da lide o 

Estado de Mato Grosso. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017-TP, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo Fazenda Pública. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008287-50.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: José Pereira da Silva Réu: Banco Losango 

S.A Vistos etc. JOSÉ PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em face de BANCO LOSANGO S.A, também qualificado no 

processo. Citado o requerido apresentou contestação no Num. 12575833. 

O requerente pugnou pela desistência do feito (Num. 14636737). Instado 

para se manifestar acerca do pedido de desistência, o demandado 

quedou-se inerte (Num. 15785387). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, homologo a desistência apresentada 

pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais bem como dos honorários advocatícios, que fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos dos artigos 85, §8º e 

90, ambos do CPC. Entretanto, suspendo sua cobrança ante o benefício 

da Justiça Gratuita que ora concedo, vez que os documentos que 

instruem a inicial comprovam a hipossuficiência. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINA VIEIRA ESTRELA (REQUERENTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002310-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando os 

termos da manifestação do Num. 15757207, nomeio, em substituição ao 

perito nomeado anteriormente, o perito Engenheiro Elétrico José Afonso 

Monteiro de Rezende, independente de compromisso, com endereço Rua 

D, nº. 25, Jardim Mato Grosso, Rondonópolis/MT, Telefone 3422-5442. 

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes. 

Mantenho as demais cominações constantes na decisão do Num. 

14718673. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006354-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO REESE HEIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006546-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Borges (RÉU)

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL (ADVOGADO(A))

 

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: 1005550-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI (ADVOGADO(A))

ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005550-40.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI EMBARGADO: 

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte embargante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – 

Dos embargos Recebo os embargos à execução. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005322-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA (ADVOGADO(A))

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005322-65.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LUTFI MIKHAEL FARAH NETO EMBARGADO: ROBERTO 

MARSOLA FARIA DA COSTA Vistos e Examinados. Independente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO OS EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, uma vez que a tempestividade dos mesmos já está 

certificada nos autos. Nos termos do disposto no artigo 919 do CPC, os 

embargos não terão efeito suspensivo. Contudo, o §1º do citado 

dispositivo prevê que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Neste diapasão, 

os embargos somente suspenderão a execução quando, de forma 

excepcional, cumulativamente, ocorrerem os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, no presente feito, 

entendo não ter restado evidenciado o perigo de dano. É que, como se 

sabe, o dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos do devedor deve decorrer direta ou indiretamente do 

prosseguimento da ação executiva, e não exclusivamente do 

prosseguimento e concretização de atos expropriatórios inerentes à 

própria execução. No caso, o dano grave que supostamente adviria da 

não atribuição do almejado efeito suspensivo seria simples 

prosseguimento da execução, com os atos expropriatórios, o que não é 

suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. 

Registro que a lesão grave, a que refere a lei, para fins de concessão de 

efeito suspensivo, requer a presença de dano diverso do mero 

prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes. Nesse sentido 

é a orientação da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

CONCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 739-A, §1º, DO 

CPC – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. Não 

demonstrados nos autos fundamentos relevantes e, além disso, que o 

prosseguimento da ação de execução causará ao executado lesão de 

difícil ou incerta reparação deve ser mantida a decisão que indeferiu o 

efeito suspensivo aos embargos, vez que ausentes os requisitos do art. 

739-A, §1º, do CPC/73.” (AI 72159/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 

739-A, § 1º, DO CPC\73. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 739-A do CPC\73 

prevê que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo, 

sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, 

quando o Magistrado constatar serem relevantes os fundamentos da 

impugnação e o prosseguimento da execução causar dano grave, 

irreparável ou de difícil reparação ao embargante, o que não ocorre no 

presente caso. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70068729714, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/04/2016, DJE: 

26/04/2016). E, com efeito, realmente não se vê como, só do 

prosseguimento da execução, possa decorrer para o executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados 

motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada. Isto 

posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005637-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA DA SILVA (AUTOR(A))

DEVANIR NOVAES (AUTOR(A))

WILSON MANFRINATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENEI MARINHO VIEIRA (RÉU)

DIVINO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

JOANA DARCK BATISTA PERES (RÉU)

LUZIA MARINHO DA SILVA (RÉU)

HORÁCIO DA SILVA (RÉU)

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARDOSO (RÉU)

JUCELINO GAZOLA (RÉU)

AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS (RÉU)

JOAQUIM COSTA DE SOUZA (RÉU)

WILSON FÉLIX GALVÃO (RÉU)
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PEDRO JOSÉ DE QUEIROZ (RÉU)

GELCINA RODRIGUES DE QUEIROZ (RÉU)

JOSÉ SILVA DOS SANTOS (RÉU)

JOSÉ ALVES MOEIRA FILHO (RÉU)

OTÁVIO NUNES PINTO (RÉU)

VALDERES DOS SANTOS (RÉU)

JOSÉ GRACIANO DE MORAIS (RÉU)

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

PEDRO SABINO GONÇALVES (RÉU)

ANTÔNIO CARDOSO DE MELO (RÉU)

REINOLDO DA SILVEIRA (RÉU)

MANOEL DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

EMÍLIA ROSA MATOS (RÉU)

JOÃO ALVES DA SILVA (RÉU)

JORGINO TOMÉ PEREIRA (RÉU)

DOMICIANO FÉLIX DE SOUZA (RÉU)

REGIS MARCELO SAPIAGINSKI (RÉU)

JOSEFA MARIA PEREIRA (RÉU)

ARGEMIRO RODRIGUES NUNES (RÉU)

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARDOSO (RÉU)

CEZÁRIO SAPIAGINSKI (RÉU)

JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ (RÉU)

OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS (RÉU)

CARLOS ROBERTO MICHELINI (RÉU)

FRANCISCA HENRIQUE DA CRUZ (RÉU)

CARLOS FERNANDES DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010530-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ZENAIDE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO(A))

EDSON CESAR HECKLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010530-64.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ZENAIDE 

DOS SANTOS SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: JUCELINO 

BARRETO MONTEIRO - MT3764/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

MT18839/O REQUERIDO: DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME, EDSON 

CESAR HECKLER Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO GUSTAVO 

SCHIMMEL - PR35268 DECISÃO Vistos e examinados. Decreto a revelia do 

requerido Edson Cesar Heckler, haja vista o teor da certidão informando 

que o mesmo foi citado e não se manifestou tempestivamente. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009530-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

WANESSA BITTENCOURT LOPES (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009530-29.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: WANESSA 

BITTENCOURT LOPES, ERLAM CEZAR LOPES Vistos e examinados. 

Analisando os autos, extrai-se que a parte autora não preencheu as 

exigências contidas na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP, uma vez que os 

documentos trazidos ao feito não foram apresentados na correta posição 

para leitura. 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 para que proceda à correta disponibilização (Id. 

12847256 e 12970759), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após a juntada, solicite-se a exclusão dos 

referidos documentos ao setor competente, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Com a regularização, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003450-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VITORIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que a Contestação apresentada, é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004746-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS Vistos e examinados. 

Em consulta ao Sistema Renajud verifica-se que o objeto dos autos está 

em nome de terceiro. 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004603-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAVID WENER ALVES DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, efetuar 

o depósito da diligência complementar do Oficial de Justiça, id. 5020503, 

sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440659 Nr: 9328-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427431 Nr: 9601-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:OAB/MT5925

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731290 Nr: 11721-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDA TEREZINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a exceção 

de pré executividade de fls.136/138.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420302 Nr: 2588-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO EUCLIDES PAPINE, DIOMEDES 

EUCLIDES PAPINI, BRUNO ALEXANDRE PAPINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO KELLER - OAB:OAB/MG 105.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2588-76.2009.811.0003

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

PARTE RÉ: RODRIGO EUCLIDES PAPINE e DIOMEDES EUCLIDES PAPINI e 

BRUNO ALEXANDRE PAPINE

CITANDO(A, S): RODRIGO EUCLIDES PAPINE e DIOMEDES EUCLIDES 

PAPINI e BRUNO ALEXANDRE PAPINE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 170.100,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: As partes celebraram, em 10/10/2005, um contrato 

de abertura de crédito fixo com garantia real, sob n °103482, pelo qual foi 

concedido um crédito no valor de R$ 170.100,00, para o financiamento de 

maquinas e equipamentos, tendo os requeridos se obrigado ao pagamento 

de 5 prestações de periodicidade anual, sendo a primeira para 

amortização principal com vencimento em 16/10/2006 e a ultima em 

15/10/2010. O crédito liquido, certo e exigível do requerente perante os 

requeridos perfaz a importância de R$ 312.975,38, ante as impossibilidade 

de recebimento não restaram alternativas a não ser ajuizar a demanda.

 DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, determinando a citação por edital de RODRIGO EUCLIDES PAPINE, 

DIOMEDES EUCLIDES PAPINI e BRUNO ALEXANDRE PAPINE. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 
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fica decretada a revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador especial 

ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar 

manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 1 de outubro de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733499 Nr: 13482-72.2013.811.0003

 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: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, HÉRCULES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante e a guia, 

conforme disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 412331 Nr: 8457-54.2008.811.0003

 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): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817944 Nr: 2203-84.2016.811.0003

 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: CAMILA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA VIEIRA DOS SANTOS, EDITE VIEIRA 

DA SILVA, ELSON VIEIRA RAMOS, JOAO VIEIRA, ESPÓLIO DE EDELSON 

VIEIRA ( REPRESENTADO SEBASTIANA VIEIRA MOTTA), HELENA ANA 

DA SILVA, ANA MARIA DOS SANTOS CABRAL, LINDINALVA VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação de 

fls.82/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784271 Nr: 7879-47.2015.811.0003

 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: CELIA RIBEIRO DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem sobre a juntada 

de calculos atualizados de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757997 Nr: 12124-38.2014.811.0003

 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: MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813057 Nr: 548-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RAÇÕES 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição do executado de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 835111 Nr: 7094-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BORGES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELY IGNEZ PIETSCH, ENIO CARLOS PIETSCH, 

PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797255 Nr: 13214-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Intimação do executado para, no prazo legal informar a correta 

localização dos bens indicados/nomeados à penhora.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800927 Nr: 14721-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerido não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a decisão não foi disponibilizada 

para o mesmo, refaço, nesta data a intimação: "Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446315 Nr: 1497-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DOMEL DE OLIVEIRA, VERA LUCIA 

BISPO DE OLIVEIRA, JOAO MACHADO GUIMARAES, LUCIMAR BISPO DE 

OLIVEIRA, JOSE PIRES DA COSTA FILHO, LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA, 

JOAO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727565 Nr: 8434-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA, HELENA 

WYLER E SILVA, CARLOS FRANCISCO QUESADA, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Intimação da Dra. Ana Julia Barkoski de Oliveira, inscrita na OAB sob n° 

21784/O, da decisão de fl.113, transcrito:Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e §único do Código de Processo Civil, a 

D. Defensoria Pública desta Comarca foi nomeada para a curadoria 

especial ao revel citado por edital.

Contudo, afirmou a nobre Defensora Pública a impossibilidade de cumprir o 

encargo.

 Desta feita, procedo a substituição, nomeando como curador especial a 

Dra. Ana Júlia Barkoski de Oliveira, advogada militante nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710021 Nr: 4969-52.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante e a guia, 

conforme disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704896 Nr: 12874-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 856698 Nr: 2050-17.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CANDIDO PEREIRA-ME, EDIMAR 

CANDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810614 Nr: 18088-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BUFALO, ALESSANDRA COUTINHO DE LARA - 

ME, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI, 

ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI, WALTER MASTELARO, LEILA 
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SILVA MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR SOBRE O DEPÓSITO DE FLS. 1170/1171, NA IMPORTÂNCIA 

DE R$ 642.860,93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801404 Nr: 14925-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELEN ZANIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, verifica-se a inexistência de cópia das cláusulas 

gerais do contrato de adesão e produtos – pessoa jurídica, cujo teor é 

objeto dos presentes embargos.

 Dessa forma, intime-se a parte embargante para que junte aos autos 

cópia do referido documento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, independentemente de nova intimação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821358 Nr: 3360-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROCHA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando a ausência de pressupostos de constituição 

válida e regular, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Segue em anexo, 

comprovante de remoção de restrição do Sistema Renajud.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais finais. Sem honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411881 Nr: 7963-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DE MORAIS BEIRIGO, PATRICIA 

DE MORAIS BEIRIGO, GMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Segue em anexo comprovante de desbloqueio do valor de R$ 20.778,85 

(vinte mil reais setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), em favor da parte executada, nos termos da sentença 

proferida às fls. 67.

Devolvam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761404 Nr: 14182-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E CORRETORA 

LTDA-ME, JUAREZ DE MELO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA LOURDES GARCIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON J.RASADOR - 

OAB:OAB/SP 129811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, 

III, CPC).

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 784996 Nr: 8189-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LOURDES GARCIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E 

CORRETORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON J.RASADOR - 

OAB:OAB/SP 129811

 Dessa forma, tendo em vista a intempestividade dos presentes embargos, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749724 Nr: 7605-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.G PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, Leonardo de Lima Naves - 

OAB:91.166/MG, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos e examinados.

Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor devido, 

remetam-se os autos à contadoria judicial para que proceda a elaboração 

dos cálculos, devendo, desde já, aplicar o valor da multa e honorários 

advocatícios a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791952 Nr: 11077-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A
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 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido, consoante manifestação de fls. 234.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos em favor 

da parte exequente.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752552 Nr: 9064-57.2014.811.0003

 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: EDIR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4062

 Vistos e examinados.

Diante da quitação integral do débito, declaro satisfeita a obrigação e, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos art. 

526, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438098 Nr: 6765-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MIE NINOMIYA - 

OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT, JOSÉ FERNANDO VIALLE - OAB:5965/PR, LUIZ 

CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR

 cautelar (Cód. 438098)e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa. Com fulcro no disposto no artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722267 Nr: 3281-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER PNEUS COMERCIO E IMPORTAÃO LTDA 

ME, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Primeiramente, promova-se a conversão do presente feito para ação de 

execução de título extrajudicial no Sistema Apolo e capa dos autos, nos 

termos da decisão proferida às fls. 127.

Analisando os autos, verifica-se que até o presente momento o executado 

Chrystian Luiz Oliveira não foi devidamente citado, uma vez que a carta de 

citação foi recebida por terceiro, conforme comprovante de fls. 108.

 Dessa forma, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Segue em anexo informação acerca do endereço da parte executada, 

solicitada às fls. 130 e que, por um equívoco, não haviam sido juntadas ao 

processo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 399884 Nr: 13388-37.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERSON JOSE DE OLIVEIRA, LUANA ANDRADE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVADIR ALVES DE CANDIDO, ABN AMRO 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, DENNER DE BARROS - OAB:13245-A, 

NEIRON LUIZ DE CARVALHO - OAB:SC2479, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito para cumprimento de 

sentença na capa dos autos e Sistema Apolo, bem como as retificações 

necessárias no polo passivo da presente demanda (fls. 249/250).

A presente execução foi adimplida, consoante depósito judicial no valor de 

R$ 98.833,54 (noventa e oito mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta 

e quatro centavos) e penhora online realizada no montante de R$ 

51.571,23 (cinquenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e 

três centavos), conforme comprovantes de fls. 465 e 517.

Às fls. 518, consta ainda nos autos, valor penhorado a maior na quantia 

de R$ 39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) de 

titularidade da parte executada Alvadir Alves de Cândido.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente, no valor de R$ 

51.571,23 (cinquenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e 

três centavos), com os devidos rendimentos.

Intime-se a parte executada para que indique os dados bancários 

necessários para devolução do valor de R$ 39,67 (trinta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719318 Nr: 348-75.2013.811.0003

 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: NEIDE ANTONIA MORAES DA SILVA, CAMILA MORAES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

ESTRELA MARQUEZ, LÚCIA CRISTINA MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:OAB/13715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002

 Vistos e examinados.

Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 766034 Nr: 404-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805487 Nr: 16481-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433054 Nr: 1718-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 

VALDEMIR DARCI WITCHWASTISKIS, LINDOMAR COSTA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar sua contrarrazões a apelação do requerido de fls. 341/352.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728778 Nr: 9547-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO IZIDORIO DE JESUS, APARECIDA ANDRADE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, EDUARDO LIMA 

DA SILVA, WESLEY CLAITON MIRANDA DE SOUZA, FÁBIO ALVES DE 

LIMA, Ozéias dos Santos Matias, Ester Marta da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERSON BATISTA 

DE ALBUQUERQUE, para devolução dos autos nº 9547-24.2013.811.0003, 

Protocolo 728778, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800490 Nr: 14600-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 12627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. FERNANDO FERREIRA DE LIMA, OAB/MT 24.279, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 25/09/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766927 Nr: 854-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO 

LTDA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E SILVA, ANTONIO JUSTINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715263 Nr: 10528-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT 

AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, TIAGO AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 
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DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431645 Nr: 305-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DETERRA PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS E 

CONST CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - OAB:206.339-SP, 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:228603, LEISLIE DE 

FATIMA HAENISCH - OAB:GO/ 20.099

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte devedora a fim de se manifestar sobre o cálculo 

realizado pela Contadoria do Juízo.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444245 Nr: 12914-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA 

SILVA - OAB:SP/258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA, OAB/MT 8708, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 02/10/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008464-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

MARISA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CRISTINA GOMES MOREIRA DE LIMA (RÉU)

GIRLENO FOMES MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008464-77.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARISA MACHADO RÉU: GIRLENO FOMES MOREIRA, GISELE 

CRISTINA GOMES MOREIRA DE LIMA Vistos e examinados. MARISA 

MACHADO ingressou com a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO 

POR FALTA DE PEGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO em face de GIRLENO GOMES MOREIRA e 

GISELE CRISTINA GOMES MOREIRA DE LIMA, pelos motivos expostos na 

inicial. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: “A requerente é 

proprietária de um imóvel residencial situado nesta cidade, à Alameda das 

Rosas, Bairro Sagrada Família – Condomínio Terra Nova, Casa 200, 

tendo-o locado ao requerido através do contrato de locação firmado em 19 

de Dezembro de 2017, com prazo de duração iniciado em 20 de Dezembro 

de 2017 e término previsto para 20 de Dezembro de 2018. Conforme se 

depreende do contrato de locação residencial ora anexado, não se 

contratou qualquer garantia de locação dentre aquelas previstas no art. 37 

da LEI DE LOCAÇÕES. Ainda não expirou o prazo de vigência do aludido 

contrato de locação, entretanto, o locatário está em débito de 04 (quatro) 

parcelas dos alugueis vencidos nas datas de 20 de junho de 2018 a 20 de 

Setembro de 2018, sendo que o vencimento de 20 de maio já fora pago 

somente no dia 27 de junho, com mais de mês de atraso e sem a devida 

atualização referente a acréscimos de juros de mora e multa contidos no 

contrato. Ficou pactuado que o valor do aluguel pago até a data de 

vencimento seria de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sendo que após a 

data do vencimento (dia 20 de cada Mês), seria aplicada a multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do aluguel estipulado no contrato, bem 

como juros de mora de 1% (um por cento), perfazendo o valor do aluguel 

mensal em atraso em R$ 1.171,57 (um mil, cento e setenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), faltando assim, a diferença de R$ 71,57 

(setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Pactuou-se ainda que 

fosse encargo do requerido o imposto predial (IPTU), taxa de luz, agua, 

esgoto e condomínio, e que o requerido não poderia sublocar em todo ou 

em parte o imóvel, taxas essas que não estão sendo pagas, pois como 

mostra documento anexo, o locatário está em dívida com o Sanear a 3 

meses, sendo que o mesmo teve sua água cortada, e por conta própria, a 

religou sem ter efetuado o pagamento. Conforme se verifica pela 

documentação acostada a requerente tentou receber os alugueis de todas 

as formas, porém o mesmo não atendia suas ligações e não a atendia em 

sua residência, sendo assim a Requerente notificou o requerido quanto ao 

atraso no pagamento dos alugueis e demais impostos por meio de 

notificação extrajudicial. Na clausula 23ª do contrato de locação ficou 

estipulado que a responsabilidade do locatário pelo aluguel e demais 

obrigações legais e contratuais terminará com a devolução definitiva das 

chaves e quitação de todos os débitos de locação e os consectários 

legais e contratuais, inclusive reparos, se necessários. Ficou estipulada 

ainda a multa de 01 (um aluguel) para qualquer das partes que infringir 

qualquer clausula do contrato de locação firmado entre as partes. 

Apresentam-se a seguir neste mesmo tópico, a planilha do débito do 

demandado, nela incluídos os valores dos aluguéis inadimplidos corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial, juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir dos respectivos vencimentos e multa contratual de 5% 

(dez por cento), além da multa de 01 aluguel relativo ao descumprimento 

contratual.” Requereu seja expedida a ordem para desocupação do 

imóvel, no prazo determinado pelo § 1º do art. 59 da Lei 8.245/91. DECIDO. 

O pedido liminar formulado pela parte autora encontra previsão na lei de 

regência. Veja-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. No presente caso, o contrato de locação anexado aos autos 

demonstra a inexistência de garantias; de outra banda, a notificação 

extrajudicial estampa a falta de pagamento dos alugueis. Possível, pois, o 

deferimento da liminar pleiteada, mediante caução no valor equivalente a 

três meses de aluguel. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 

COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. I. Gratuidade judiciária indeferida. II. Restou 

demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se 

funda em contrato de locação residencial desprovido de garantias, sendo, 

assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 

8.245/1991), ficando a ordem, entretanto, condicionada à prestação de 

caução equivalente a três meses de aluguel. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076796374, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 
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Julgado em 28/02/2018) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. 

Restou demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de 

pagamento se funda em contrato de locação residencial desprovido de 

garantias, sendo, assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, 

da Lei n. 8.245/1991), ficando a ordem, entretanto, condicionada à 

prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, observada a 

faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991. AGRAVO 

PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70077451409, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 23/04/2018) Ante o exposto, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a intimação da parte requerida 

para a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias. Intime-se a parte 

autora para a prestação da caução, efetuando o depósito judicial do valor 

correspondente a três meses de aluguel. Comprovado o depósito nos 

autos, expeça-se o mandado de desocupação. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o 11 de Dezembro de 2018, 

às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002254-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002254-10.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA CORDEIRO DE JESUS Advogado do(a) AUTOR(A): WILSON 

MOLINA PORTO - MT0012790S-A RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Advogado do(a) RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI 

- MT0005736A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002236-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JEOVANE FRANCISCA MARINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002236-86.2018.8.11.0003 AUTOR(A): JEOVANE 

FRANCISCA MARINHEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): NILSON NOVAES 

PORTO - MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 
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probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002915-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002915-86.2018.8.11.0003 AUTOR(A): GILBERTO 

GONCALVES DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): NILSON NOVAES 

PORTO - MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CARLA FERREIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000458-18.2017.8.11.0003 AUTOR(A): MILENA CARLA 

FERREIRA Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008673-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

AMILSON PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008673-46.2018.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AMILSON PEREIRA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que o processo foi endereçado a Vara de Fazenda 

Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008888-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008888-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REINALDO DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 11:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 
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intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo 

de 05 dias), em razão do débito objeto deste feito. Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008074-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008074-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

EXCLUIR o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito ora discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao 

crédito para que proceda a exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO (REQUERENTE)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

GUILHERME VARGA DE FREITAS SILVA (ADVOGADO(A))

MONICA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000824-23.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ADRIANA DE 

FATIMA MARCOLINO Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SERGIO 

MARTINS RIBEIRO - MT0014310A REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANJO AZUL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, MONICA DOURADO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERIDO: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

PR12347-A Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME VARGA DE 

FREITAS SILVA - SP346304 DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 
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intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008796-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE SANTIAGO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008796-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA 

ALZIRA FERRAZ CARVALHO RÉU: JANETE SANTIAGO 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, remetam-se conclusos. II – Da 

inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 

2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência Para a concessão de liminar de reintegração ou manutenção na 

posse, o postulante deve preencher todos os requisitos exigidos no art. 

561 do Código de Processo Civil. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No 

caso, verifica-se que a parte autora não detém a posse do imóvel, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, motivo 

pelo qual o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – 

REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – 

LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 

561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o 

fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, 

ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória”. (AI 79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de 

contrato de compra e venda, por si só, não é capaz de autorizar a 

reintegração da posse do imóvel pelos vendedores, ainda que haja 

notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando 

a rescisão contratual. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 

ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que os elementos 

constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da tutela 

possessória antecipada, ao menos nesse estágio inicial. Igualmente, 

despicienda a realização de audiência de justificação, diante da afirmação 

do autor na peça inicial de que não detém a posse do imóvel. Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007780-55.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007780-55.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BARBOSA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Remetam-se os autos ao meu substituto legal, tendo em 

vista a ocorrência da figura da suspeição, por motivo de foro intimo, 

conforme preconizado no art. 145 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA RODRIGUES DOS SANTOS NOVAIS (AUTOR(A))

EDSON DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008953-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ODILZA RODRIGUES DOS SANTOS NOVAIS RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO VISTOS E EXAMINADOS. 

Considerando-se a existência de ente público no polo passivo da ação, 

proceda-se a redistribuição a uma das Varas de Fazenda Pública desta 

Comarca, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008869-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (REQUERENTE)

TIAGO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008869-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO DA CUNHA REQUERIDO: PETROVINA 

SEMENTES LTDA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que o presente feito foi distribuído por dependência ao Processo nº 

1004113-61.2018 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a sua redistribuição com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008747-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

MARIA INEZ PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALDACIR ROCHA (REQUERENTE)

VANDERLEIA PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

DONIZETE COSTA TEODORO (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

INES LACERDA BUQUIGARE (REQUERENTE)

ROSAGELA PEREIRA BUGUIGARE (REQUERENTE)

JURACEMA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

LUCINEY DE MELO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008747-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JURACEMA PEREIRA BARROS, VANDERLEIA PEREIRA 

BUQUIGARE, DONIZETE COSTA TEODORO, SEBASTIAO PEREIRA 

BUQUIGARE, INES LACERDA BUQUIGARE, BENEDITA PEREIRA 

BUQUIGARE, MARIA INEZ PEREIRA BUQUIGARE, FRANCISCO ALDACIR 

ROCHA, ROSAGELA PEREIRA BUGUIGARE Vistos e Examinados. 

Proceda-se a distribuição a uma das Varas de Família e Sucessões, 

considerando-se que trata-se de pedido de alvará judicial (jurisdição 

voluntária), com as cautelas do Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008455-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008455-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FABIO RODRIGUES 

DOS SANTOS GONCALVES Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se 

a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

remanescentes, 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 busca e apreensão Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão 

liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: NAYANE CAVALCANTE YAMADA 08/10/2018 - 

13:56:37 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL N° do Processo 1008455-18.2018 Total de veículos: 1 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição OBM4953 SC 

MMC/L200 TRITON 3.2 D FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA Transferência O 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008706-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO (ADVOGADO(A))

LEONICE MARTINS DE BRITO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008706-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONICE MARTINS DE BRITO RÉU: OI MOVEL S.A Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

EXCLUIR o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito ora discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao 

crédito para que proceda a exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010148-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAMASCENA ROCHA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010148-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JHONATAN DAMASCENA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá pelo rito 

ordinário. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se 

demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 

10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, 

rejeito a preliminar suscitada. 2 – FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO; Não há razões para se decretar a 

extinção da ação por falta de documentação, podendo o autor apresentar 

o seu RG e CPF a qualquer momento, sem que isso represente prejuízos 

para a requerida. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de novembro de 2018, às 09:00 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a 

este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 841897 Nr: 9096-91.2016.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL, INLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do(s)requerente(s)Dr. EDIR BRAGA JÚNIOR, inscrito 

na OAB/MT sob o nº. 4.735 do inteiro teor da certidão que a seguir 

transcrevo: "Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 53/2007, 

impulsiono estes autos para intimação do advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo legal, apresentando eventuais 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 420103 Nr: 2390-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - 

OAB:5274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 Código 420103

Vistos.

Cuida-se de embargos à execução interposto por SAMSUNG ELETRÔNICA 

DA AMAZÔNIA LTDA, contra DÁRIO ROSA, alegando que já cumpriu 

integralmente a obrigação relativa ao cumprimento de sentença em trâmite.

Não bastasse a controvérsia suscitada, ao que se percebe, somente 

através de cálculo judicial minucioso é que se chegará ao real valor da 

condenação fixada, considerando a decisão de fl. 139, que determinou o 

bloqueio conforme pleiteado.

 Desse modo, determino a remessa do feito à contadoria judicial, nos 

termos da decisão de fl. 139, e, com a vinda do laudo, digam as partes e 

tornem os autos à conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, em 13 de setembro 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008786-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ESTEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

ALZENI ESTEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL ESTEVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1008786-97.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Antônia Mendes Rodrigues, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008075-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. M. R. (AUTOR(A))

G. M. F. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1008075-92.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

12.11.2018, às 14h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008805-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. R. (AUTOR(A))

C. R. J. T. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SOUZA RODRIGUES OAB - 044.353.341-51 

(REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA SOUZA PORTO OAB - 864.355.821-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. V. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1008805-06.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às 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 29.11.2018, às 14hn, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 
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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, 14 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 904890 Nr: 6836-70.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDA HELENA DO PRADO - 

OAB:27523/GO, Oriston De Souza Cardoso - OAB:30.985, Riucia 

Tuany Fernandes De Sousa - OAB:42.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6836-70.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Redesigno para o dia 13.12.2018, às 16h30min, a audiência de 

conciliação atempada à fl. 31.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 5 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 290227 Nr: 4701-47.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRSDA, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre avaliação, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 788130 Nr: 9482-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMD, ELENICE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA ROCHA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

decorrido o prazo de suspensão solicitado, impulsiono os autos para 

intimação do procurador da parte autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 441332 Nr: 10002-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CEZÁRIO GUIMARÃES 

PEREIRA - OAB:17.662/MS, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, JEAN PIERRE DA SIVA VARGAS - OAB:12.481/MS

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para manifestação da parte autora sobre carta 

precatória com diligência negativa, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 762321 Nr: 14627-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13203/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte autora para dar 

andamento ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 803939 Nr: 15875-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVOS, PSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. I. MEINBEG - 

OAB:OAB/MT 19964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para manifestação da parte autora sobre carta 

precatória com diligência negativa, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 416084 Nr: 11684-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLV, LLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

decorrido o prazo de suspensão solicitado, impulsiono os autos para 

intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425431 Nr: 7553-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOIR CARRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DOS SANTOS MOURAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

7553-97.2009.811.0003, Protocolo 425431, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419372 Nr: 1688-93.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 
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BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

1688-93.2009.811.0003, Protocolo 419372, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394082 Nr: 7653-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LC, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

7653-23.2007.811.0003, Protocolo 394082, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001047-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

GENEDISES FREITAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001047-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 12493826, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro 

Civil e Tabelionato do 2° Ofício desta comarca, para fornecer cópia da 

certidão de nascimento e de casamento da requerente, bem como cópia 

do livro em que foi lavrado seu assento primário e dos demais dados 

constantes em arquivo. 2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007564-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BORGES SOUZA (REQUERENTE)

JOAO PAULO BORGES SOUZA (REQUERENTE)

KARINA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BORGES SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007564-94.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

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. Oficie-se ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Estado de Mato Grosso para que informe ao juízo quanto à 

existência de numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além daqueles 

mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com 

firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008703-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES (REQUERENTE)

ROSALIA ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

ENEZIO MACHADO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008703-81.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ENEZIO MACHADO VIEIRA 

JUNIOR, ROSALIA ROSA BARBOSA, VANESSA BARBOSA MACHADO 

ALVES REQUERIDO: VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES Vistos etc., 

1. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no 

artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Nomeio inventariante a 

requerente Vanessa Barbosa Machado Alves, facultando-o a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias para os fins legais. 3. Sem prejuízo, 

intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar o 

plano final de partilha, acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia 

dos documentos pessoais, certidão de nascimento e/ou casamento, 

instrumento de representação processual e declaração de 

hipossuficiência econômica da inventariante e seu consorte; b) 

declaração de hipossuficiência da cônjuge supérstite; c) instrumento de 

representação processual e declaração de hipossuficiência da consorte 

do herdeiro Enezio Machado Vieira Junior; e d) 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1008803-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. M. S. (ADVOGADO(A))

B. A. M. D. S. (ADVOGADO(A))

E. S. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008803-36.2018.8.11.0003 Vistos etc., ELIVAINE SILVA DA COSTA 

e VALDEMIR MENDES DE SOUZA, devidamente qualificados e 

representados, ingressaram com a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. Destacam que contraíram núpcias em 

30/05/1997, sob o regime de comunhão parcial de bens, estando já 

separados judicialmente desde novembro de 2007, inexistindo qualquer 

intenção de manter o vínculo matrimonial. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Prima facie, processe-se 

em segredo de Justiça, com gratuidade processual. Considerando-se a 

natureza da causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, 

deixo de abrir vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao 

exame do pedido autoral. O pedido é procedente, porquanto com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13 de julho de 2010, que deu 

redação ao §6º do art. 226 da Constituição Federal, não há mais a 

necessidade de comprovação de lapso temporal da separação para a 

decretação do divórcio. Outrossim, o casal está separado judicialmente, 

consoante se depreende da certidão de casamento devidamente 

averbada. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONVERTO em 

divórcio a separação das partes, com fundamento no artigo 226, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal e no artigo 1.580, parágrafo 1º, do 

Código Civil, permanecendo em vigor as cláusulas inalteradas da 

separação judicial. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Incabível a 

fixação de honorários, eis que inexiste sucumbência no presente caso 

(Nesse sentido: TJMT, Recurso de Apelação Cível nº 25438/2007, Quarta 
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Câmara Cível, rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 25.6.2007). Preclusa a via 

recursal, expeça-se o necessário mandado de averbação e, a seguir 

arquivem-se os autos. P. I. Rondonópolis, 04 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001241-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE REIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

JOSE LUCAS REIS SILVA (REQUERIDO)

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001198-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLENE MARIA VICENTE (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.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001588-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA SIMAO (REQUERENTE)

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA SIMAO (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 14888411 .

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. M. V. (ADVOGADO(A))

E. G. V. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (EXECUTADO)

S. G. D. L. (ADVOGADO(A))

P. L. S. F. D. L. (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14483195.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000129-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. C. V. (ADVOGADO(A))

V. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. J. (ADVOGADO(A))

A. P. D. S. (ADVOGADO(A))

A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000129-69.2018.8.11.0003 VISTOS. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10º do CPC, ao Princípio da Não-supresa e da Colaboração 

instituídos pela nova lei adjetiva, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

comum de dez dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Int. Rondonópolis, 28 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000336-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. C. P. (REQUERENTE)

C. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1000336-05.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

$1,589.24 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA 

POR ARTIGOS (154) POLO ATIVO: Nome: VANESSA GABRIELA CUNHA 

PAYAO POLO PASSIVO: Nome: ERNANDES GONCALVES DE MORAES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, DAR O REGULAR ANDAMENTO AO 

PROCESSO, INFORMANDO O ENDEREÇO ATUALIZADO DO REQUERIDO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DOS AUTOS. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA REGINA BUENO DE CAMARGO 

DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007709-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. A. (AUTOR(A))

D. A. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007709-53.2018.8.11.0003 Vistos. Faculto ao patrono da parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação 

processual nos autos, mediante a juntada de instrumento de procuração 

outorgado pelos exequentes, representados/assistidos por sua genitora, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Após, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008658-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. (REQUERENTE)

U. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008658-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Em análise da exordial extrai-se 

que a autora pretende a concessão de tutela de urgência com o fito de 

determinar que o requerido pague o valor de R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais) a titulo de aluguel, haja vista que o mesmo se 

encontra usufruindo com exclusividade do imóvel residencial de 

propriedade dos litigantes. Pois bem. Para a concessão da tutela de 

urgência vindicada, necessária a demonstração da existência da 

plausibilidade do direito e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito. Pois bem. O fato de o requerido encontrar-se no imóvel 

supostamente de propriedade do casal não gera direito à autora de 

receber quantia referente ao aluguel do aludido bem. E isso se justifica 

porque de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a 

cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge 

coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns, o 

imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges. No 

caso em tela, não obstante o divórcio tenha sido levado a feito 

derradeiramente, as partes lançaram mão de efetivar a partilha naquela 

oportunidade, ressaindo, portanto, pendente tal divisão. No mais, 

tratando-se de bem imóvel alienado fiduciariamente, em que usualmente 

são amealhadas as prestações adimplidas no curso do relacionamento 

conjugal, não se sabe precisar ao certo qual o quinhão que tocará a cada 

ex-cônjuge, de tal sorte que o feito merece dilação probatória. Sendo 

assim, diante da ausência de partilha, reconheço que persiste o bem em 

estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento do valor a título de 

aluguel pleiteado. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO 

IMÓVEL. DESCABIMENTO. Inviável determinar o pagamento de aluguel pelo 

uso exclusivo de imóvel objeto da partilha, quando ausente previsão, 

considerando que o bem permanece em mancomunhão. Agravo de 

instrumento provido.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70078420197, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 26/09/2018). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RESSARCIMENTO 

DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM AINDA NÃO 

PARTILHADO FORMALMENTE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA PARTE QUE 

TOCA A CADA UM DOS EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte adotou 

posicionamento de que, "na separação e no divórcio, sob pena de gerar 

enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer 

indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, 

não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo 

uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada 

um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, 

DJe de 20/02/2017). 2. Na hipótese, não houve definição ou 

reconhecimento inequívoco da cota que caberia a cada uma das partes 

sobre o imóvel em comento, não se prestando, para tanto, apenas o 

registro público do imóvel em que ambos constam como adquirentes, 

especialmente no caso em que expressamente indeferida a partilha do 

bem, por decisão transitada em julgado, ante a controvertida contribuição 

das partes para a aquisição do imóvel. 3. O agravo interno não se 

configura manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual 

descabe falar em incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp 

1456716/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/04/2017, DJe 10/05/2017). “UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA 

DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AQUISIÇÃO DE BENS PELO 

CASAL. 1. Reconhecida a união estável, torna-se imperiosa a divisão 

igualitária dos bens adquiridos de forma onerosa em nome de um ou outro 

convivente, sem que se perquira a contribuição de cada um. Inteligência 

dos art. 5º da Lei n. 9.278/96 e art. 1.725 do Código Civil. 2. Para que seja 

possível partilhar bem imóvel, imprescindível comprovação da sua 

aquisição a título oneroso durante a convivência marital, ônus do qual não 

se desincumbiu a ré. 3. Se a soja foi colhida e vendida na constância da 

união estável, presume-se que o valor auferido beneficiou a entidade 

familiar, salvo prova em contrário. 4. Tendo em vista que somente após o 

trânsito em julgado da sentença que estabelece a partilha, será instaurada 

uma relação condominial, somente a partir desse momento tem o autor 

direito de postular a fixação de aluguel em seu favor, caso a ré continue 

utilizando com exclusividade o bem. 5. Inviável o arbitramento de locativo 

pelo uso exclusivo do imóvel enquanto não for efetivada a partilha, pois o 

bem se encontra em estado de mancomunhão. Recurso principal e 

adesivo desprovidos.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70072230360, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/03/2017) (grifo nosso) Nesta senda, 

malgrado permaneça o imóvel comum na posse exclusiva do requerido, 

resta inadmissível in casu a cobrança de valores a título de aluguéis em 

favor da autora, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado na exordial. 4. Outrossim, no tocante ao 

pedido de bloqueio do bem imóvel registrado na matrícula sob nº. 105461, 

tenho que o mesmo merece ser acolhido, máxime tendo em vista que o 

juízo não poderá ficar inerte, de modo que deve agir não só em benefício 

das partes, como, também, daqueles que porventura venham querer 

adquirir o imóvel objeto desta ação, razão pela qual defiro o pleito de 

restrição para a transferência do imóvel individualizado pela matrícula nº. 

105461 do CRI desta cidade (ID 15639178). Deveras, ‘in casu’, ressai 

evidente a legitimação da requerente que pleiteia o deferimento da medida, 

pois aparenta ser titular de um interesse relativo a um direito que poderá 

ser declarado na presente ação, bem como o interesse da parte 

requerente na conservação do bem, eis que aparentemente adquirido na 

constância do matrimônio vivenciado com o requerido, tornando-se legítimo 

o deferimento da medida. Ademais, o aludido bem é de fácil 

comercialização, eis que pode ser alienado ou cedido, tudo em detrimento 

da futura partilha, tornando, assim, fundado o receio de dissipação. Para 

hipóteses, como esta, o legislador editou o art. 297, do Código de 

Processo Civil (art. 798, CPC/1973), mecanismo colocado à disposição do 

juiz para preservar direitos e bens, tendo como único fundamento o 

PODER-GERAL DE CAUTELA que, na espécie, deve se limitar a averbação 

à margem da matrícula de restrição à transferência do imóvel, 

preservando-se desta forma visando o interesse da parte requerente, 

bem como direitos de eventual terceiro de boa-fé. Destarte, oficie-se ao 

Cartório competente para que proceda a averbação da restrição de venda 

do imóvel em questão à margem da matrícula do mesmo. 5. No mais, 

designo audiência de conciliação para a data de 17 de dezembro de 2018 

às 16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o 

requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

6. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 

05 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003824-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. T. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. G. (EXECUTADO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

Transcorrido in albis o prazo da resposta, procedo a intimação do 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib, 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003406-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. F. (REQUERENTE)

V. D. L. P. J. (ADVOGADO(A))

E. N. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 13785838.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005344-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. S. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006859-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. V. (AUTOR(A))

S. P. M. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE DE ALMEIDA LIMA OAB - 037.557.041-10 (REPRESENTANTE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14597887.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003667-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. C. S. (ADVOGADO(A))

I. M. D. F. (ADVOGADO(A))

R. C. C. (EXECUTADO)

R. P. R. D. A. (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte EXEQUENTE, para que, 

querendo, se manifeste sobre a petição apresentada pelo executado, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005378-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA IDE SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WENCESLAU BONJOUR QUEIROZ (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO REQUERENTE PARA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE NO FEITO, EM 

ATENÇÃO AO DETERMINADO NO R. DESPACHO DE ID. 1239975.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002535-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. B. (AUTOR(A))

NIKOLLY SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LAVEIA BANDINI (RÉU)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 15530658.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000889-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. N. (AUTOR(A))

E. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. R. (ADVOGADO(A))

J. R. D. S. (RÉU)

M. F. (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001564-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. D. S. (EXEQUENTE)

D. S. J. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA DA ROCHA OAB - 862.411.681-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. R. D. S. (EXECUTADO)

 

DIANTE da certidão negativa apresentada, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

EXEQUENTE, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009772-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

FABIO DANIEL DE MELO (HERDEIRO)

NATALIA APARECIDA MELO (HERDEIRO)

PAULO HENRIQUE DE SOUZA MELO (HERDEIRO)

 

DIANTE da certidão apresentada, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009224-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS HENRIQUE FELICIO BORGES (HERDEIRO)

MICHELLE ABOU BORGES (HERDEIRO)

CAMILA FELICIO BORGES (HERDEIRO)

 

DIANTE da certidão negativa apresentada, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797850 Nr: 13411-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PROTA DE SÁ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 437 de 643



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA QUINTANA TONTINI, 

EDUARDO SILVA QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, forte no quanto disposto no artigo 485, incisos IV e VI do CPC, 

julgo extinto o presente pedido de alvará judicial. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários.Solicite-se a devolução da missiva expedida às fls. 98 no 

estado em que se encontra.P. I.Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730694 Nr: 11257-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCC, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057, 

ROSANGELA COLLI DAL PRA - OAB:16720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, compulsando os autos, verifica-se que se trata de feito 

executivo em trâmite desde o dia 26/08/2013, sem que até a presente data 

tenha-se satisfeito a pretensão inicial.

Diante disso, invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 

5º, LXXVIII, da CF) defiro a suspensão do andamento do presente feito 

pelo prazo improrrogável de 90 (noventa) dias.

Fica a autora ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo 

de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção do feito ante a presumida ausência de interesse processual.

II. Por derradeiro, decorrido o prazo sem manifestação do patrono 

constituído, intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular do feito, não sendo suficiente novo requerimento de suspensão, 

sob pena de extinção (CPC, 485, III).

Em caso de não serem encontradas pessoalmente por motivo de alteração 

de endereço, intimem-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

fins e prazo suprarreferidos.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 860260 Nr: 3262-73.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDJO, GESSICA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Sem 

custas ante a gratuidade da justiça precedentemente deferia. Sem 

honorários ante a ausência de contenciosidade.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Rondonópolis/MT, 28 de 

setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825251 Nr: 4709-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFTDS, JVAT, PKAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 A par do requerimento formulado à fl. 72 e, invocando o Princípio da 

Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), defiro a 

suspensão do andamento do presente feito pelo prazo de improrrogável 

60 (sessenta) dias.

Fica a r. causídica ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o 

prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

Na hipótese de decorrer o prazo sem manifestação, determino a intimação 

pessoal da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Não sendo localizada por motivo de alteração de endereço, intimem-se via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e prazo suprarreferidos.

Após, colha-se parecer ministerial e, em seguida, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 778226 Nr: 5524-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGF, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, observa-se que embora devidamente intimado da decisum 

lançada às fls. 185/187 bem como os documentos pertinentes às fls. 

188/201, os exequentes permaneceram inertes.

Destarte, intimem-se os exequentes para manifestarem-se acerca do 

aludido, bem como requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III).

No mesmo prazo, digam à respeito das considerações apresentadas pelo 

executado às fls. 202/202v.

Aportando aos autos resposta, voltem conclusos.

II. Havendo inércia, intimem-se os exequentes pessoalmente, para fins de 

manifestar interesse no feito, dando regular andamento ao processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III e §1º).

Restando inexitosa a intimação pessoal, intimem-se por edital para fins e 

prazo do quanto disposto no item I desta decisum, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751643 Nr: 8598-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDSSH, EDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,
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Trata-se de Alvará Judicial movido por Luiz Gustavo de Souza Salmen 

Hamze, menor representado por sua genitora Elizangela de Souza Vieira 

na condição de herdeiro em condomínio do imóvel registrado sob a 

matrícula 86.332 com a finalidade de alienar sua referida quota parte.

Com a inicial, documentos de fls. 08/16.

Determina à inicial (fl.17), aportou petição e novos documentos às fls. 

18/20.

Avaliação judicial do imóvel às fls. 28 e 45/48.

Após o julgamento procedente do pedido (fls. 56/57), consignando a 

necessidade da venda em valor exposto em avaliação judicial, bem como a 

prestação de contas posterior, expediu-se o competente Alvará de 

Autorização de nº. 48/2017 (fl. 60).

Devidamente intimado para cumprimento do decisum, o requerente pugnou 

pela extinção do feito, alegando não conseguir efetivar a venda do imóvel 

(fl. 67).

Em parecer, o Ministério Público opina pelo acolhimento do pedido de 

desistência (fl. 68).

É o necessário. 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.

Outrossim, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não se 

aplica a regra do art. 485, § 4º do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, 

parágrafo único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC).

Isento de custas e despesas processuais ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Honorários incabíveis a espécie.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (AUTOR(A))

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 05 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004919-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 07/10/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006785-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CHILE (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos ao requerente, a fim de intimá-lo para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005452-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GUIOMAR DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

RAFAEL RODRIGUES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005452-55.2018.8.11.0003 VISTO. TANIA GUIOMAR DO 

NASCIMENTO SOUZA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que foi classificada em 

28º lugar no concurso realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - Edital nº 

001/2016-PMR, para o cargo de Técnica de Enfermagem, cargo ao qual o 

certame disponibilizou 24 (vinte e quatro) vagas na ampla concorrência. 

Informou que os 24 (vinte e quatro) candidatos aprovados foram 

convocados, no entanto, 6 (seis) desses candidatos desistiram de 

assumir o cargo na Prefeitura, havendo, assim, a necessidade de 

preenchimento das vagas com os candidatos subsequentes. Asseverou 

que a Prefeitura, além de não convocar os candidatos do concurso, 

contratou profissionais por meio de portarias e contrato com empresa 

terceirizada. Aduziu que, após a realização do concurso e a desistência 

dos seis candidatos, foram publicadas 24 (vinte e quatro) portarias de 

nomeação de Técnicos de Enfermagem para trabalhar nas unidades do 

Município. Alegou que possui o direito subjetivo de ser convocada para 

exercer o cargo de Técnico de Enfermagem na Prefeitura de 

Rondonópolis, pois sua posição preencheria as vagas existentes que 

estão sendo ocupadas por técnicos contratados de forma precária. 

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à convocação da impetrante para assumir a função de 

Técnico de Enfermagem. A impetrante apresentou manifestação às fls. 

237/324 do PDF aduzindo que o impetrado permanece realizando 

convocações ilícitas, sendo que no mês de julho de 2018 efetuou a 

contratação de mais 17 (dezessete) Técnicos de Enfermagem para 

atuarem de forma comissionada. A liminar foi deferida para determinar que 

a autoridade coatora convoque a impetrante no cargo de Técnico de 

Enfermagem, para o qual foi classificada em 28º lugar no concurso 

realizado em 2016 (fls. 266/272 do PDF). Notificada, a autoridade coatora 

prestou informações, alegando que o concurso ainda se encontra no 

prazo de vigência e não houve preterição de nomeação para o exercício 

do cargo a impetrante, não existindo, portanto, direito subjetivo à 

nomeação (277/285 do PDF). Parecer do Ministério Público pela 

procedência do pedido, concedendo a ordem liminar definitiva para a 

nomeação em concurso público (fls. 293/296 do PDF). A impetrante 

informou que, mesmo notificado, a autoridade coatora não cumpriu a 

decisão liminar (297/299 do PDF). O Município de Rondonópolis juntou 

cópia do Agravo de Instrumento nº 1009317-95.2018.8.11.0000, no qual o 

Tribunal de Justiça deferiu o efeito suspensivo da decisão de nomeação, 

sob o fundamento de que não é possível atestar inequivocamente que as 

contratações efetuadas ao longo do certame estão preterindo o direito da 

autora (fls. 310/312 do PDF). A impetrante juntou documentos 

emprestados do processo de embargos de execução de título extrajudicial 

entre o Ministério Público e Município de Rondonópolis, os quais revelam 

que houve 7 (sete) desistentes para o cargo pleiteado. É o relatório. 

Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Técnico de Enfermagem, para o qual foi classificada em 28º lugar, sob o 

fundamento de que possui direto subjetivo à nomeação em razão da 

desistência de 7 (sete) candidatos aprovados e, ainda, da contratação 

precária de mais 25 (vinte e cinco) profissionais para exercer o cargo em 

comissão de Técnico de Enfermagem. De acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 
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vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da 

análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, incialmente, 21 (vinte e uma) vagas 

de ampla concorrência, 06 (seis) vagas para pessoas com deficiência e 3 

(três) vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Técnico de 

Enfermagem (Id. 14167651). Extrai-se, ainda, que depois da aplicação das 

provas e na ocasião da divulgação da lista de aprovados e classificados 3 

(três) vagas reservadas às pessoas com deficiência foram acrescidas na 

ampla concorrência, ou seja, a ampla concorrência para o cargo de 

Técnico de Enfermagem passou a contar com 24 (vinte e quatro) vagas, 

tendo sido a impetrante classificada em 28º lugar para o referido cargo, na 

ampla concorrência (Id. 14167697, p. 1). De acordo com o documento 

expedido pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, houve a 

desistência de 7 (sete) candidatos, quais sejam: Raquel Aparecida 

Rodrigues Nicacio, Rejane Vieira Lima Alencar, Morgana Gomes 

Gonçalves, Janduy Vinicius de Souza, Edvane Simões Semençato, Lucia 

Montefusco e Luana Mayara Cosmo (fls. 119 do PDF). Em consulta ao site 

da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar as sete desistências, 

pois além de os nomes dos referidos candidatos não constarem na 

relação de servidores ativos, não foram encontradas as respectivas 

portarias de nomeação (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Nesse 

contexto, conclui-se que a impetrante passou a figurar em 21º lugar 

(28-7), dentro do número de vagas previstas no certame (24). Ressalta-se 

que, ao anunciar no edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Expirado o prazo do 

certame, o candidato aprovado dentro do numero de vagas tem o direito à 

convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, 

consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No caso, o edital n. 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de 

validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua 

homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis” (item 19.5 – fls. 71 do PDF). Ressalta-se que a 

homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 

3764, em 01 de agosto de 2016 (Decreto nº 7.997/2016), e como não 

houve a prorrogação do certame a validade se expirou em 01 de agosto 

de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e o periculum 

in mora, uma vez que a impetrante encontra-se aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual concorreu. Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante TANIA GUIOMAR DO 

NASCIMENTO SOUZA no cargo de Técnico de Enfermagem, tendo em 

vista que, após a desistência de sete candidatos, passou a figura dentro 

do número de vagas do certame realizado em 2016, na 21ª colocação. 

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) 

e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Oficie-se à 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, informando o teor desta sentença no Agravo de Instrumento 

nº 1009317-95.2018.8.11.0000. Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 05 de outubro de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002650-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

MARCOS PAULO MODESTO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. º 1002650-55.2016.8.11.0003 VISTO. Intime-se o autor para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco), acerca dos embargos de declaração 

apresentados nos autos (Id. 15335602). Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 05 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000623-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA - ME (IMPETRANTE)

DANILO DE OLIVEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELÉNTÍSSIMA SENHORA TABELIÃ SUBSTITUTA - SRA. ROSÂNA 

AUXILIADORA FALCÃO GARCIA GUIM (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1000623 -31.2018.8.11.0003 VISTO. HENRIQUE NUNES DA 

SILVA & CIA ME opõe embargos de declaração quanto à sentença que 

denegou o pedido formulado pelo embargante, por ser a ação 

mandamental imprópria para o fim almejado e por ausência do interesse 

processual. O embargante acusa a sentença de ser contraditória, quanto 

afirma que o impetrante não demonstrou o interesse de agir. Segundo o 

embargante, o interesse de agir é evidente, ante a recusa da autoridade 

impetrada em lavrar a escritura de venda e compra. É o relatório. Decido. 
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Conheço dos embargos interpostos, por serem tempestivos. No mérito, 

não se verifica violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a decisão embargada não é contraditória, bem assim foi 

adequadamente fundamentada, já que foi devidamente apreciada e 

decidida as razões expendidas como fundamento do julgamento. 

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não 

constituem via adequada para provocar nova decisão sobre questão 

jurídica já decidida motivadamente. Embora a decisão embargada 

eventualmente apresente obscuridade, contraditória ou omissão, os 

embargos devem ser acolhidos apenas para suprimir tais vícios, não 

podendo ser alterada a substância do julgado, não servindo a nova 

apreciação de matéria já devidamente apreciada e decidida. Posto isso, 

desacolho os embargos de declaração apresentado pelo HENRIQUE 

NUNES DA SILVA & CIA ME. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 8 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006110-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO DA DRª JESSICA LAZARIN DA SILVA , REPRESENTADO O 

POLO ATIVO, PARA QUERENDO , APRESENTE CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005942-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDA MIKAELE FERREIRA BELEM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005942-77.2018.8.11.0003 VISTO. FERNANDA MIKAELE 

FERREIRA BELEM opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência 

de omissão na sentença, que não se manifestou sobre o pedido de justiça 

gratuita formulado na petição inicial. É o relatório. Decido. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto mérito, 

anoto que assiste razão a parte autora. Compulsando os autos, observo 

que a sentença de Id. 15155291 realmente incorreu em omissão, pois não 

apreciou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. O 

Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigos 98 e 99, 

§3º). Assim, diante da alegação de hipossuficiência apresentada pela 

autora, e ausentes quaisquer elementos que possam demonstrar que ela 

tem meios de patrocinar sua ação na persecução de seus direitos, sem 

prejuízo da própria mantença, deve ser acolhido o pedido de gratuidade da 

justiça. Com essas considerações, dou provimento aos embargos de 

declaração para conceder a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça. Por consequência, declaro suspensa a obrigação atinente ao 

pagamento das custas processuais enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderá ser executada 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, tal obrigação (artigo 98, § 3º do código de Processo 

Civil). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 8 de outubro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009164-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, representando o 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, para querendo 

apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTON FERREIRA NEVES (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004337-96.2018.8.11.0003 VISTO. ZENILTON FERREIRA 

NEVES ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando, em síntese, que é servidor público estadual, 

integrante da categoria de carreira Militar – Praça - carreira 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 
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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, a 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 (fls. 5/16). 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 231/2005, a qual reestruturou a carreira dos Militares, 

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 231/2005 

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. 106/124 do PDF). A parte autora 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa e 

ratificando os termos da inicial (fls. 233/242 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 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. O requerido arguiu a 

prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de 

cinco anos a contar da Lei Complementar nº 231/2005, a qual reestruturou 

a carreira dos Militares. Pois bem. Este Juízo vinha entendendo pela não 

ocorrência do instituto da prescrição, por entender que se tratava de 

parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês a mês, com prescrição 

apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação; e, ainda, porque eventual concessão de reajuste não implica em 

compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV. 

No entanto, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 

561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26.09.2013 e 

publicado em 10.02.2014, bem como a nova jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça em casos análogos, quando houver reestruturação da 

carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional para que o servidor 

público reclame as perdas decorrentes da sobredita conversão. O 

Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensados com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015). “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015). No caso dos autos, 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. 178/197). 

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. 198/212 do PDF). Além dessas leis, a 

carreira dos Militares foi reestruturada com a aprovação da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que implementou o 

subsídio como forma de remuneração dos servidores militares do Estado 

de Mato Grosso (fls. 127/160 do PDF). Referida lei versa não apenas 

sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida 

aos servidores militares, 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, sendo, portanto, a data em que ocorreu tal alteração, 

aquela limite para recompor as diferenças salariais, de modo que aplicável 

a prescrição quinquenal a partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 

15/06/2018, depois de ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento 

da Lei Complementar nº 231/2005, que reestruturou o quadro 

remuneratório do autor, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da 

Súmula 85 STJ. Logo, restou configurada a prescrição da pretensão do 

autor. Com essas considerações, reconheço a prescrição da pretensão 

do autor, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 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). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, quarta-feira, 03 de outubro de 2016. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1000428-46.2018.8.11.0003 VISTO. CLÉCIO MONTEIRO DE 

SOUZA ajuizou ação de indenização por danos morais em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que foi preso pela 

Polícia Militar, no dia 13 de janeiro 2017, durante uma abordagem na 

Avenida Rotary Internacional e encaminhado à 1ª DP de Rondonópolis, em 
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razão de mandado de prisão em aberto, de nº 70589, expedido em 

07/06/2014. Alegou que, por recomendação do advogado que 

acompanhou o autor no momento de sua prisão, a autoridade policial de 

plantão na 1ª Delegacia de Polícia verificou que a ordem de prisão em 

comento, na verdade, se tratava do mandado de prisão de n.º 303933 (de 

07 de junho de 2014), decretado pelo Juiz de Direito da Sexta Vara 

Criminal da Comarca de Várzea Grande, no processo crime de n.º 

558-37.2010.811.0002, e que havia sido revogado em 25/11/2014. 

Asseverou que o referido processo foi julgado extinto, originando a Guia 

de Execução definitiva de nº 5135-22.2017.811.0064. Argumenta que, 

além de ficar preso sem amparo legal por mais de 8 (oito) horas, no 

momento de sua prisão se encontrava com esposa e filho e ainda teve 

que contratar advogado para interpor habeas corpus preventivo no 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para cancelamento do 

registro do mandado de prisão (1000389-58.2018.8.110000) Por essa 

razão, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização 

por dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais ). Citado, o 

Estado de Mato Grosso alegou que a situação não configura dano moral, 

pois a abordagem policial realizada pela guarnição ocorreu de forma 

motivada e fundamentada, ante a constatação de mandado de prisão em 

aberto, no estrito cumprimento do dever legal, bem como no exercício 

regular de um direito reconhecido. Não há qualquer comprovação de que 

os policiais tenham agido de modo abusivo ou desrespeitoso em face do 

autor. Disse, ainda que são excessivos os valores pleiteados a título de 

indenização (fls. 84/94 do PDF). O autor não impugnou a contestação 

(certidão de fls. 1085 do PDF). Intimadas as partes para especificarem as 

provas, o requerido informou que não deseja produzir prova além das 

existentes nos autos (fls. 111 do PDF). A parte autora deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação (certidão de fls. 112 do PDF). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes 

para o seu deslinde. O autor pleiteia indenização por dano moral por ter 

sido preso, mesmo após a revogação do mandado de prisão em 

25/11/2014, permanecendo segregado por mais de 8 (oito) horas. De 

início, ressalto que a responsabilidade civil do Estado é uma condição de 

segurança da ordem pública em face do serviço público, de cujo 

funcionamento não deve resultar lesão a nenhum bem juridicamente 

tutelado. Com efeito, o direito positivo pátrio manteve a responsabilidade 

civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco 

administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece: “As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Assim, o ente público 

responde, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da 

Administração e o prejuízo sofrido pela vítima. Da análise do conjunto 

probatório dos autos, verifica-se que, na data de 13/01/2018, o autor foi 

preso em cumprimento ao mandado de prisão em aberto (nº 303933), 

expedido em agosto de 2014, pelo juízo da Sexta Vara Criminal de Várzea 

Grande-MT, no processo nº 558-37.2010.811.0002 (fls. 22/24). O autor 

informa na petição inicial que permaneceu segregado por cerca de 8 (oito) 

horas. A cópia do andamento no processo penal revela que a ordem de 

prisão preventiva em face de Clécio Monteiro de Souza foi revogada em 

25/11/14 (fls. fls. 42 do PDF). Os documentos revelam, ainda, que a ação 

criminal de onde foi emitida a ordem de prisão em desfavor de Clécio foi 

sentenciada, sendo ele condenado a duas penas restritivas de direito 

consistente em prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas 

e comparecimento bimestral em juízo, e ao pagamento de 10 dias multa no 

importe de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato. A sentença 

transitou em julgado em 30/11/2016 e o processo foi arquivado em 

14/12/2016 (fls. 26 do PDF). Como se vê, é patente à ilegalidade da prisão 

do autor, pois a ordem de prisão já havia sido revogada e o processo 

criminal extinto, incumbindo aos órgãos competentes do Estado de Mato 

Grosso, proceder à alimentação e atualização das informações 

constantes nos sistemas de informação da polícia. Saliente-se que a 

pretensão do autor encontra respaldo no artigo 5º, incisos X e LXXV, da 

Constituição Federal, uma vez que sofreu ofensa à honra em decorrência 

da prisão ilegal e arbitrária levada a efeito. Quanto ao Estado de Mato 

Grosso, está evidenciada a culpa para o resultado, uma vez que cabia 

exclusivamente àquele, por meio de seus agentes, a alimentação do 

sistema de informação da polícia e cadastro de execuções penais, de 

modo que ante a sua inércia em fazê-lo, culminou na prisão do autor, fato 

gerador do dano. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE PRISÃO REVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONFIGURADA. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Com 

base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (art. 

37, § 6º) a responsabilidade civil dos entes públicos é, de regra, objetiva. 

Assim, para que surja o dever de indenizar basta que sejam comprovados 

o dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento 

lesivo. Rendando incontroverso que o Estado, por ação de seus agentes 

públicos, agiu com manifesta imprudência no cumprimento do seu mister, 

ao levar a efeito o cumprimento de mandado de prisão revogado, a 

condenação por dano moral é medida em que se impõe, devendo tão 

somente ser reduzido o seu montante. (TJMT; APL 39240/2017; Sorriso; 

Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues; Julg. 29/08/2017; DJMT 

18/09/2017; Pág. 96) APELAÇÃO CÍVEL 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

Prisão civil decorrente de mandado prisional indevidamente não revogado. 

Responsabilidade objetiva do estado. Dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em consonância com precedentes deste tribunal de 

justiça. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Recurso 

desprovido. Apelação cível 2. Ação de indenização. Prisão civil pelo 

inadimplemento de verba alimentar em processo de execução extinto. 

Mandado prisional não revogado. Prisão indevida. Responsabilidade 

objetiva do estado. Sentença mantida. Recurso desprovido. Adequação 

dos índices de correção monetária e juros de mora, conforme 

entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no re 870.947/se. 

Afastamento da Súmula vinculante 17 consoante definido no re 579431/rs 

(tema 96). Sentença parcialmente modificada, de ofício. 2 (TJPR; ApCiv 

1737985-0; Maringá; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Luiz 

Gomes; Julg. 30/01/2018; DJPR 14/02/2018; Pág. 49). Assim, cabe ao 

Estado em obediência ao princípio da responsabilidade objetiva, previsto 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o dever de recompor o dano 

moral experimentado pelo requerente. No tocante ao quantum arbitrado a 

título de dano moral, é certo que deve atingir o seu propósito, qual seja, de 

punição em relação aos infratores e de compensação em relação à vítima. 

Para tanto, na fixação do quantum indenizatório, deve-se respeitar os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando de seu 

caráter dúplice, qual seja, deve-se punir o lesante de modo que lhe sirva 

como um desestímulo em reiterar sua conduta e, ainda, servir de 

compensação à vítima pelo dano que lhe fora causado. Também se deve 

levar em conta a situação econômica das partes, impedindo-se o 

enriquecimento ilícito, porém, com a preocupação de que o valor arbitrado 

venha a repercutir no patrimônio do lesante para que este, realmente, se 

veja desestimulado a reincidir na conduta. Atendendo a esses 

balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade, fixo o dano 

moral em valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A vista de 

todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor, CLÉCIO 

MONTEIRO DE SOUZA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da 

sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(13/01/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 

54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios, 

considerando a natureza da causa (simples) e o trabalho executado 

pelo(a) advogado(a) (sem maiores dificuldades de dilação probatória), 

condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários 

do(a) advogado(a) da parte autora, em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I do 

CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o 

valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não 

excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. 

Rondonopólis, 25 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-57.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002516-57.2018.8.11.0003 VISTO. EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ajuizou ação anulatória com pedido de tutela 

de urgência antecipada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

alegando, em síntese, que realizou acordo com consumidores em 10 

procedimentos administrativos instaurados contra a operadora no Órgão 

de Proteção e Defesa do Consumidor, e mesmo assim, o PROCON multou a 

autora em todos os casos, com a justificativa de que “comunga do 

entendimento que a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação 

das sanções administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do Código de 

Defesa do Consumidor”. Sustentou que a penalidade de multa é absurda, 

uma vez que em todos os casos a empresa sequer se manifestou sobre o 

mérito da reclamação, mas tão somente, realizou o atendimento da 

pretensão dos consumidores, visando à satisfação dos mesmos e o 

arquivamento do processo administrativo. Afirmou que a somatória dos 

valores das multas aplicadas pelo PROCON soma a monta de R$ 68.000,00 

(sessenta e oito mil reais), um valor que beira o absurdo em razão do 

atendimento prestado pela empresa, motivo pelo qual, por não haver outra 

alternativa administrativa para desconstituir as nulidades havidas, é que 

se propõe a presente ação. Assim, requereu a antecipação da tutela para 

suspender a exigibilidade das multas impostas nos processos 

administrativos 01140029266, 01140046552, 01140011252, 01140034435, 

01140053169, 01140021120, 01140008130, 01140035022,01140039370 e 

01150052890. No mérito, requereu a anulação da decisão administrativa 

proferida nas reclamações. Alternativamente, requereu a redução do valor 

da multa aplicada, para um patamar que respeite o bom senso e os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O pedido de tutela 

antecipada tão somente para autorizar a expedição de certidão positiva 

com efeitos negativos (fls. 543/547 do PDF). O requerido apresentou 

contestação e alegou ausência de interesse processual e ausência de 

causa de pedir. No mérito, alegou que não há qualquer ilegalidade ou 

arbitrariedade por parte do PROCON na fixação das multas. As decisões 

administrativas foram devidamente fundamentas e, tendo em vista as 

circunstâncias de cada caso, considerou as atenuantes oriundas da 

resolução ou atenuação dos efeitos lesivos do ato ilícito, conforme 

preceitua o art. 25, III, do Decreto Federal 2181/97. As multas foram 

graduadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor. Ao final, requereu a dos pedidos 

formulados na inicial (fls. 550/594 do PDF). A parte autora impugnou a 

contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos 

da inicial (fls. 597/603 do PDF). Intimada para especificar as provas que 

pretende produzir, a autora informou que não há outras provas a serem 

produzidas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 606 do PDF). 

O requerido não manifestou (certidão de fls. 607 do PDF). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes 

para o seu deslinde. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL e CAUSA DE PEDIR. Estando a demanda sustentada pelo 

binômio necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do provimento 

postulado, não há que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, 

o interesse de agir processual surge da necessidade da parte de discutir 

o crédito da Fazenda Pública por acreditar ser indevido e o requerido não 

demonstrou que tal pretensão seja ilegítima. De outro norte, o parágrafo 

primeiro do artigo 330, do Código de Processo Civil dispõe que a petição 

inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as 

hipóteses enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido e 

causa de pedir (anulação das multas supostamente indevidas); da 

narração dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é 

juridicamente possível e os pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a 

inicial em apreço, é perfeitamente inteligível, pois possibilitou a defesa 

ampla do demandado. Dessa forma, inacolho as preliminares suscitadas. II 

– DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. Inicialmente é oportuno consignar que não 

cabe ao poder judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa ou 

justiça e injustiça da multa aplicada pelo PROCON, podendo intervir 

somente no caso de o processo administrativo apresentar alguma 

irregularidade (ilegalidade), sendo esta última à hipótese do caso em tela. 

Compulsando os documentos dos autos, verifica-se que as multas 

decorrem de 10 (dez) reclamações instauradas por consumidores perante 

o PROCON, que somadas, corresponde ao valor de R$ 68.000,00 

(sessenta e oito mil reais), quais sejam: 01140029266, 01140046552, 

01140011252, 01140034435, 01140053169, 01140021120, 01140008130, 

01140035022,01140039370 e 01150052890. III- RECLAMAÇÃOES 

RESULTANTES EM ACORDO. Da análise dos dez processos 

administrativos, percebe-se que tais reclamações noticiam de condutas 

como cobrança indevida; não cumprimento da oferta e má qualidade do 

serviço e, em nove dos casos, as reclamações foram atendidas pela 

operadora de telefonia, por meio de acordo formalizado no PROCON, não 

havendo qualquer informação quanto ao descumprimento. Ainda assim, 

nas decisões administrativas foram impostas multas, nos seguintes 

valores: 01140035022 - R$ 12.000,00 (fls. 90/91 do PDF). 01140034435 - 

R$ 6.000,00 (fls. 122/125 do PDF) 01140039370 - R$ 5.000,00 (fls. 155/18 

do PDF) 01140029266 - R$ 5.000,00 (fls. 213/216 do PDF) 01140008130 - 

R$ 7.000,00 (fls. 249/251 do PDF) 01140021120 - R$ 5.000,00 (fls. 

339/341 do PDF) 01140053169 - R$ 6.000,00 (fls. 404/407 do PDF) 

01140011252 - R$ 7.000,00 (fls. 448/450 do PDF) Nesse contexto, 

verifica-se inadequada a penalidade aplicada nas mencionadas decisões 

administrativa, pois os acordos celebrados entre consumidor e a empresa 

de telefonia representam um fato extintivo do direito dos reclamantes e 

não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em 

face da não resistência da empresa reclamada ao acatamento do pedido 

dos consumidores, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as 

reivindicações dos reclamantes, não justificando a penalidade aplicada. 

Ora, se a reclamação ocorreu em virtude de falha da prestadora de 

serviço em relação ao consumidor, ao aceitar a proposta ofertada pela 

empresa para a solução do problema, certo é que a reivindicação perdeu 

seu objeto, até porque, como consequência do acordo, o direito do 

reclamante foi extinto. Em outras palavras, se o próprio consumidor se 

satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há 

razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato 

já solucionado. Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do 

prestador de serviços fosse excepcionalmente grave ou se estivesse 

descumprido qualquer termo do acordo, o que, no entanto, não é o caso 

dos processos acima mencionados, já que não há qualquer indicativo de 

que a operadora descumpriu a obrigação assumida perante o PROCON. 

Com efeito, a estipulação da sanção pecuniária decorre de ato diligente do 

PROCON, sendo que a previsão da pena está associada ao possível 

inadimplemento dos deveres de consumo ou mesmo da persistência nos 

casos de desobediência. E uma vez celebrado acordo entre as partes, 

verifica-se que a finalidade da sanção foi alcançada, de modo a não 

persistir a imposição da multa. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA 

APLICADA PELO PROCON À CASAN POR NÃO ATENDER À NOTIFICAÇÃO 

PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE UMA RECLAMAÇÃO DE CLIENTE. 

COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI ATENDIDA E O CLIENTE FOI 

RESSARCIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS POR CÓPIAS NO LUGAR 

DOS ORIGINAIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE 

DA IMPOSIÇÃO DA MULTA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. 

MANUTENÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 

11.09.1990), nos arts. 55 a 60, prevê sanções administrativas a serem 

aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços 

fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do 

consumidor. Evidenciado que a empresa fornecedora cumpriu com suas 

obrigações, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas pelo 

órgão fiscalizador, além de resolver o problema que gerou a reclamação 

do cliente, não há como impor-lhe qualquer multa.” (TJSC; AC 

2012.082464-1; Chapecó; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Jaime Ramos; Julg. 01/08/2013; DJSC 09/08/2013; Pág. 276). 

“ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. 

FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA 

DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista a ocorrência de acordo 

firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor 

junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer 
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vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação 

da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJBA – APL 

00204209620098050001, Segunda Câmara Cível, julgamento: 27/11/2013). 

Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via 

intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a empresa 

autora, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo é 

solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. 

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os 

problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos 

procedimentos a seguir: 01140035022 - R$ 12.000,00 (fls. 90/91 do PDF). 

01140034435 - R$ 6.000,00 (fls. 122/125 do PDF) 01140039370 - R$ 

5.000,00 (fls. 155/18 do PDF) 01140029266 - R$ 5.000,00 (fls. 213/216 do 

PDF) 01140008130 - R$ 7.000,00 (fls. 249/251 do PDF) 01140021120 - R$ 

5.000,00 (fls. 339/341 do PDF) 01140053169 - R$ 6.000,00 (fls. 404/407 

do PDF) 01140011252 - R$ 7.000,00 (fls. 448/450 do PDF) PROCESSO Nº 

01140046552 - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA (fls. 507/509 do 

PDF). Examinando-se a cópia do processo administrativo Nº 

0114-004.655-2, verifica-se que este foi instaurado regularmente, com 

base no art. 33, do Decreto 2.181/1997, versando sobre a seguinte 

reclamação: A consumidora Nair Fonseca da Costa relatou que aderiu ao 

plano de internet WI FI e TV por assinatura, sendo-lhe entregue um molden 

e um roteador, porém, para sua surpresa, o local da sua residência não 

havia sinal para internet fornecida pela reclamada, caracterizando 

propaganda enganosa. Afirmou que a reclamada continuou a enviar SMS 

oferecendo internet. Requereu o cancelamento do plano contratado, sem 

adição de multa (fls. 507do PDF). Designada audiência para o dia 

12/02/2015, a reclamante não compareceu a audiência, somente a 

reclamada (Termo de Comparecimento – fls. 472 do PDF). No mesmo o ato, 

a reclamada juntou petição informando que por, mera liberalidade, 

cancelará o contrato vinculado ao CPF da autora, como pleiteado pela 

autora e requereu o arquivamento da reclamação (fls. 473/474 do PDF). A 

reclamante justificou o não comparecimento à audiência anteriormente 

marcada e requereu que fosse designada outra data para a audiência, o 

que foi deferido (fls. 490/491 do PDF). Designada segunda audiência 

(13/03/2015), foi a vez da reclamada não comparecer ao ato, mas 

somente a reclamante (fls. 494 do DF). A reclamada apresentou defesa 

administrativa, inclusive informando que atendeu ao pleito da consumidora 

(fls. 498/500 do PDF). Ainda assim, o PROCON aplicou multa, no valor de 

R$ 7.000,00, não pelos fatos noticiados pela consumidora, mas sim em 

virtude do não comparecimento da reclamada à segunda audiência 

designada no processo administrativo (decisão administrativa - fls. 

507/509 do PDF). Inicialmente é oportuno consignar que não cabe ao 

poder judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa ou justiça e 

injustiça da multa aplicada pelo PROCON, podendo intervir somente no 

caso de o processo administrativo apresentar alguma irregularidade 

(ilegalidade), sendo esta última à hipótese do caso em tela. Com efeito, não 

se nega que a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo não 

atendimento à ordem de autoridade de órgão de defesa do consumidor 

encontra respaldo no ordenamento jurídico (artigo 18, do decreto nº 

2.181/97). Todavia, a aplicação da multa administrativa só se afigura 

pertinente diante da recusa injustificada do fornecedor em prestar 

informações de interesse do consumidor, requisitadas pelo órgão oficial, 

conforme se extrai dos artigos a seguir: Lei. 8.078/1990: “Art. 55. A União, 

os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 

respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à 

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e 

serviços. (...) § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos 

fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações 

sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo 

industrial. Decreto Federal nº 2.181/1997: “Art. 33. As práticas infrativas 

às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em 

processo administrativo, que terá início mediante: (...) 2º A recusa à 

prestação das informações ou o desrespeito às determinações e 

convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma 

do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com 

poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da 

imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.” No caso, a 

reclamada/autora não compareceu na segunda audiência designada para 

o dia (13/03/2015), porém, O PROCON não considerou que a reclamada 

compareceu a primeira audiência (12/02/2015) e ainda informou que 

cancelará o contrato como requerido pela consumidora. A reclamada 

ainda apresentou defesa administrativa informando que o pleito foi 

atendido (498/500 do PDF). Nesse contexto, verifica-se que o processo 

administrativo é irregular porque não observou o princípio do contraditório 

ou da ampla defesa, na medida em que na decisão administrativa não há 

menção, nem mesmo no relatório, sobre os esclarecimentos e defesa 

administrativa protocolada pela reclamada em 28/04/2015 (fls. 498/500 do 

PDF). Diante dos argumentos apresentados pelo fornecedor dos serviços, 

cabia ao PROCON à análise da conduta noticiada pelo consumidor na 

reclamação, se contrária ou não às normas do consumeristas; todavia, a 

conciliadora se ateve apenas acerca da ausência injustificada da 

reclamada na audiência conciliatória. Logo, se a empresa reclamada, 

depois de notificada, compareceu no processo administrativo expondo 

suas razões e informando, inclusive, que atendeu ao pedido da 

consumidora, não há que se falar em imposição de multa ao fornecedor 

por omissão na prestação de informações: Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. AUSÊNCIA DA 

EMPRESA RECLAMADA EM AUDIÊNCIA. DEFESA ESCRITA 

APRESENTADA. INÉRCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ACORDO E 

DISCORDÂNCIA DE INFORMAÇÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE 

INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. À Luz 

deste dispositivo, percebe-se que a violação administrativa que enseja a 

aplicação da pena de multa prevista no art. 56, I, graduada nos moldes do 

art. 57, todos do CDC, está consubstanciada na negativa injustificada à 

prestação das informações do interesse do consumidor, requisitada pelo 

órgão oficial. Se apesar da ausência da reclamada na audiência do 

PROCON as informações foram prestadas, não há que se falar em inércia 

a justificar a aplicação da multa. 2. A simples ausência de acordo e o 

descontentamento do consumidor em relação às informações prestadas, 

por si só não se consubstanciam em infração ao Código de Defesa do 

Consumidor. Por conseguinte, não concordando o consumidor com as 

informações recebidas, cabia-lhe recorrer ao judiciário a fim de assim 

instaurar o contraditório e requerer o direito que entendesse devido.” 

(TJMS; APL 0800789-78.2014.8.12.0029; Naviraí; Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 19/02/2015; Pág. 18). No caso, se vê 

que, conquanto não tenha comparecido a primeira audiência de 

conciliação, a empresa atendeu regularmente a solicitação da autarquia 

municipal apresentando esclarecimentos que lhe foram requisitados. É 

diferente da recusa em prestar informações. Também não se encaixando 

ao núcleo “desrespeito” à determinação ou convocação do Procon. 

Destarte, entendo que a decisão administrativa que impôs multa a 

instituição financeira após a prestação das informações requisitadas 

afigura-se ilegal, pois destituída de motivação idônea. PROCESSO Nº 

01150052890 – MÉRITO ADMINISTRATIVO. Ressalto que, como Órgão de 

Fiscalização e Defesa do Consumidor, o PROCON possui competência 

administrativa para aplicar sanções aos fornecedores que não 

observarem as normas vigentes, sendo que seu poder de polícia decorre 

das normas previstas na Lei 8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 

3.571/2004, art. 1º e Decreto Federal n°. 2.781/97, artigo 4º. É certo que a 

imposição de multa é ato de competência da administração pública, desde 

que sua fundamentação seja suficientemente clara e tenha base nos fatos 

legalmente previstos, sendo que a atuação do judiciário sobre as decisões 

administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não. O Administrador 

deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo discricionário, como in 

casu, estar adstrito aos limites da legalidade e dos demais princípios que 

regem a Administração Pública e em especial os princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, cabe ao judiciário, 

quando da análise dos atos administrativos discricionários, verificar se 

não ocorreu ofensa aos princípios do Direito, em especial ao da legalidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. Não cabe ao julgador substituir o papel 

do administrador, em análise do mérito do ato, sob pena de invasão de 

competências. No caso do processo nº 0015-005.289-0, o consumidor 

Jorge David Gonzalez Gallardo relatou que no dia 22/09/2015 a linha de 

telefonia fixa foi bloqueada para efetuar ligações, sendo que o reclamante 

desconhecia o motivo de tal bloqueio, já que eu estava em dia com as 

faturas. Entrou em contato com a reclamada inúmeras vezes para 

requerer esclarecimentos, porém a empresa não desbloqueou a linha 

telefônica. O reclamante, ainda, teve seu nome inserido os cadastros de 

proteção ao crédito por uma dívida, no valor de R$ 109,10, referente a 

uma fatura do plano de TV por assinatura, vencida em 10/07/2015, o que 

contestou pois havia pago a referida fatura. Designada audiência para o 

dia 29/02/2016, a reclamada não apresentou defesa no prazo legal e não 

houve acordo. A autoridade administrativa considerou que houve prática 
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abusiva vedada pelos artigos 14, 22 e 42 do CDC e aplicou multa, no valor 

de R$ 8.000,00 (fls. 292/295 PDF). Conforme acima demonstrado, a 

decisão administrativa se encontra suficientemente fundamentada. 

Ademais, verifica-se que o processo administrativo foi precedido de ampla 

defesa e contraditório e a embargante não foi capaz demonstrar qualquer 

fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor. 

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação 

da decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria 

em invadir o mérito administrativo. No que concerne ao arbitramento da 

multa imposta, no valor de R$ 8.000,00 (295 do PDF), ressalta-se que a 

penalização da autora ocorreu por violação aos artigos 14, 22 e 42 do 

CDC, considerando o descaso dispensado pela empresa aos 

consumidores, em sintonia com o disposto no art. 57, do CDC e do art. 24, 

do Decreto nº 2.181/97, que preveem o arbitramento da sanção de acordo 

com a gravidade da infração; a condição econômica do fornecedor, que, 

no caso, trata-se de empresa de grande porte no ramo da 

telecomunicação; as circunstâncias agravantes e atenuantes e a 

reincidência, além do caráter pedagógico da medida, que visa coibir novas 

práticas. Assim, porque legalmente fundamentada, e havendo previsão 

expressa da possibilidade de aplicação de penalidade administrativa, entre 

aquelas elencadas no art. 56 do CDC, há de ser mantida a decisão 

administrativa e a multa imposta. Como visto, houve fundamentação 

suficiente para que a reclamada pudesse conhecer os motivos que 

levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de 

apresentar recurso administrativo. E como se sabe, a multa tem caráter 

pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes 

hipossuficientes da relação consumerista. Portanto, sob todos os ângulos 

que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa 

aplicada no processo de nº 0015-005.289-0, eis que observados os 

princípios basilares da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO DE 

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, POR 

IRREGULARIDADE FORMAL, CONSIDERANDO-SE INEXISTENTE A PEÇA 

RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. AUTO DE 

INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAL DO PROCON. Atos decorrentes da 

polícia administrativa, como na hipótese vertente, são dotados de 

presunção de legitimidade. Empresa que opôs defesa em procedimento 

administrativo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Empresa autora que não cumpriu seu 

ônus de demonstrar a incompatibilidade do ato com a lei ou com a 

realidade. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Competência do 

Procon. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Multa aplicada 

pautada em lei, com observância aos critérios da Lei Estadual nº 3906/02 

para sua fixação, não se revelando desproporcional. Em exame de 

legalidade, que é apenas o que cabe ao Poder Judiciário exercer no 

tocante ao controle dos atos administrativos, não se verifica qualquer 

nulidade. Precedentes em nosso Tribunal. Sentença que se reforma para 

julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 557 § 1º - A do 

Código de Processo Civil, em sede de reexame necessário.” (TJRJ - DES. 

CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 09/04/2013 - QUARTA CAMARA CIVEL 

0059151-11.2008.8.19.0001 - APELACAO / REEXAME NECESSARIO). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 

CÍVEL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FATURAS INDEVIDAS PELA 

SERASA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON. 

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. MULTA 

ADMINISTRATIVA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE 

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. O PROCON está autorizado a aplicar sanções 

administrativas por ofensa às normas de defesa do direito do consumidor, 

estando essa atuação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90) e Decreto Federal nº 2.181/97. Diante do envio de 

cobrança indevida a consumidor, deve a empresa reclamada envidar 

esforços para solucionar a controvérsia o mais breve possível, 

demonstrando o alegado nos autos do processo administrativo instaurado 

em seu desfavor. Não foi produzida nos autos prova idônea a 

desconstituir a regularidade do procedimento administrativo instaurado (nº 

111-000.479-0), estando à multa administrativa e a inscrição no Cadastro 

Nacional de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas em plena 

conformidade com os ditames legais. Recurso não provido.” (TJMG; APCV 

1.0702.12.064309-4/002; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 20/03/2014; 

DJEMG 26/03/2014). Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, 

I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, para declarar nulas as multas aplicadas somente nos 

processos administrativos 01140029266, 01140046552, 01140011252, 

01140034435, 01140053169, 01140021120, 01140008130, 01140035022 

e 01140039370, ante a ausência de motivação. Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de anulação da multa em relação ao processo de 

nº 01150052890. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o exequente. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o 

artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Esta sentença 

está sujeita a reexame necessário, de modo que não interposta à 

apelação no prazo legal, remetam-se os autos para o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo (art. 496, I, §1º do CPC). 

P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 1 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 895760 Nr: 3830-55.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FLORES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por LEILA FLORES DE SOUZA contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para confirmar a tutela antecipada, a fim 

de determinar que o requerido restabeleça o benefício do auxílio doença 

nº 545.389.764-0, desde a data da sua indevida cessação, ou seja, 

06/12/2014, até que a segurada seja considerada apta para exercer outra 

atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 

8.213/91), devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do benefício 

concedido à autora para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 

91); bem como para pagar os valores retroativos do benefício, a partir de 

06/12/2014 até a data do restabelecimento do referido auxílio doença, 

descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário 

que, por ventura, a requerente tiver recebido nesse período. Os valores 

atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3º, I, 

da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737156 Nr: 46-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: CLEUZA DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 831265 Nr: 6142-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIO BERGAMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos 

à execução ajuizados por VITORIO BERGAMO FILHO em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça ao embargante.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa da execução atualizado, nos termos do 

artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737216 Nr: 106-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SARA ROGÉRIA FRANCISCO PARIGI

 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

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795335 Nr: 12528-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 VISTO

Intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar cópia integral dos processos mencionados na petição de fls. 

124/v.

Após, conclusos para decisão de saneamento e organização do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 355497 Nr: 10474-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA RIBEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Antes de deliberar sobre o pedido de fls. 128/131, determino que o 

Município de Rondonópolis manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

a petição de fls. 125/127.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738373 Nr: 935-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAP MTS PNEUS LTDA - ME, LUCIANE 

BIGLIARDI, IRMA TATIANE BIGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 PROCESSO Nº 738373

VISTO

 Trata-se de Execução de Sentença proposta por L. BIGLIARDI E CIA 

LTDA e LEONARDO DA SILVA CRUZ em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando receber crédito decorrente de honorários advocatícios.

O executado apontou como o devido o valor de R$ 5.777,11 (fls. 136/v). O 

exequente concordou expressamente com o valor indicado pelo 

executado (fls. 141).

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 136/v, porque aparentemente 

estão de acordo com o acórdão.

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.

Após, expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na 

c o n t a  j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 8 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725540 Nr: 6496-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIO MELO DE SOUZA, ALVES NOGUEIRA 

& MELO DE SOUZA LTDA - ME, CATIELY LUZIA PARREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE ANICÉSIO DE 

OLIVEIRA CAJANGO - OAB:23936/O, TALITA TASCILA ARTHMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 78/79.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417262 Nr: 12876-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FERREIRA GUERRA, 

MULTIMOTORS & NAUTICA LTDA, CLAUDIA FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH BEZERRA SCHEFFER - 

OAB:24291/O

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 102/105.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713176 Nr: 8281-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TECNICA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 362.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820239 Nr: 3052-56.2016.811.0003

 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: ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 8 de outubro de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003576-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SODRE PALMEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: 1003576-02.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

DANO MORAL proposta por SODRÉ PALMEIRA & CIA LTDA – ME em face 

da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER, 

visando receber a quantia de R$ 95.926,66, em virtude da inadimplência 

nos contratos de prestação de serviço celebrados entre as partes. A 

petição inicial foi distribuída para a Quarta Vara Cível desta Comarca. O 

juiz titular daquela vara assim decidiu: “Ante a matéria objeto da lide, o feito 

deve ser remetido à uma das Varas de Fazenda Pública, as quais detêm a 

competência para o processamento dos feitos de que envolvam entes 

públicos”. Acontece que a requerente informou que a requerida é uma 

Sociedade de Economia Mista. Como se sabe, as varas de Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso somente tem competência para julgar 

ações envolvendo o ESTADO, MUNICÍPIO e suas respectivas autarquias. 

Nesse sentido: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA FEDERAL - JUSTIÇA COMUM - VARA CÍVEL. 1. "É 

competente a Justiça Comum para julgar as causa em que é parte 

sociedade de economia mista" (Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal). 

2. O art. 59 da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas 

Gerais aplica-se exclusiva e unicamente às sociedades de economia mista 

estaduais e municipais e, por isto, o juízo competente para julgar as ações 

em que são partes as sociedades de economia mista federal, como é caso 

da Ceasa/MG, é o Cível e não o da Fazenda Pública, Falência e Registros 

Públicos." (TJMG Conflito de Competência 1.0000.09.495965-7/000, 

Relator: Des. Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, DJE 03/10/2014). 

Portando, não se admite que sociedades de economia mista figurem como 

partes nas varas de Fazenda Públicas. Se assim fosse permitido, todas as 

ações envolvendo o BANCO DO BRASIL deveriam tramitar em uma das 

varas de fazenda públicas desta Comarca. Posto isso, determino o retorno 

dos autos para a QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca, por ser a vara 

competente para julgar este feito. Deixo de instaurar conflito negativo de 

competência, previsto no artigo 66, II do CPC, para não causar mais 

prejuízo às partes, com a demora no processamento do conflito. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 06 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007638-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (EXECUTADO)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 007638-85.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS em face de 

ROBERTO VENTORIN DA SILVA, cobrando o valor de R$ 10.999,57, 

referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2015, incidente sobre três 

inscrições imobiliárias: 000000000671495, 000000000374989 e 

000000000374997, registrado em nome do executado. Penhorou-se pelo 

sistema BACENJUD o valor de R$ 12.388,50, na conta corrente do 

executado. O executado ROBERTO VENTORIN DA SILVA requereu seja 

determinada ao exequente que promova a inclusão da coproprietária no 

polo passivo da presente execução fiscal, e, para tanto, informa o 

endereço da Sra. Danielle Guttman Batista, residente e domiciliada na 

Avenida Padre Anchieta, nº 1077, Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, CEP 

78740-031, porque o imóvel que gerou o IPTU está registrado em nome do 

executado e de Danielle Guttman Batista. O executado requereu, ainda, 

seja desbloqueado 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado na sua 

conta corrente, uma vez que se trata de obrigação fiscal de ambos os 

proprietários do imóvel. O MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS impugnou o 

pedido do executado, dizendo que é opção do credor promover a 

Execução Fiscal somente em face de um ou outros devedores, bem como 

requereu a transferência do valor penhorado nos autos para a sua conta 

corrente. É o relatório. Decido. O pedido do executado não pode ser 

deferido, pelo fato de ser permitido ao exequente demandar a dívida de 

apenas um dos coproprietários do imóvel. O CTN estabelece que: "Art. 

124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal II - 
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as pessoas expressamente designadas por lei. (...)". Suprindo a 

necessidade do conceito de obrigação solidária, o Código Civil dispõe que: 

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos 

devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver 

sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da 

solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos 

devedores”. Tratando-se de dívida solidária, que pode ser cobrada em sua 

integralidade de um ou alguns dos devedores, a CDA não padece de vício 

ao cobrar o IPTU apenas de um dos executados, não havendo 

necessidade de se incluir todos os proprietários na execução. Aliás, "Os 

condôminos de um imóvel são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento do IPTU, podendo o ente tributante indicar um dos devedores, 

que responderá pelo cumprimento da obrigação tributária por inteiro." 

(TJMG - Apelação Cível 1.0525.11.004644-4/002, Relator(a): Des.(a) 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

25/02/2016, publicação da súmula em 14/03/2016). Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de 50% (cinquenta por 

cento) do valor bloqueado na conta corrente do executado ROBERTO 

VENTORIN DA SILVA. Determino seja transferido o valor penhorado nos 

autos para a conta única. Intime-se o executado para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, sob pena do valor ser 

transferido para a conta do exequente, a fim de satisfazer a obrigação. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 7 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002371-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES (EXECUTADO)

RODAR BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002371 -35.2017.8.11.0003 VISTO. ADRIANA DE 

OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES ajuizaram 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, 

ilegitimidade passiva, pois venderam suas cotas parte da empresa RODAR 

BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA – ME em 15 de maio de 2013 e 

10 de outubro de 2015, respectivamente. A Fazenda Pública Estadual 

ofereceu impugnação à exceção, dizendo que os fatos geradores da CDA 

20171062 referem-se ao período de 08/2011 a 12/2013, época em que os 

excipientes faziam parte ao quadro societário da empresa executada, 

sendo responsável pelo pagamento do crédito tributário. É o relatório. 

Decido. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Sobressai dos autos, notadamente das informações extraídas da inicial e 

da CDA nº 20171062, que os fatos geradores das obrigações tributárias 

ocorreram no período de 08/2011 a 12/2013. Por sua vez, ADRIANA DE 

OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES confessaram que 

se retiraram da sociedade em 15 de maio de 2013 e 10 de outubro de 

2015, respectivamente. Não se pode se esquecer ainda da regra prevista 

no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que 

ocorrendo à cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam 

respondendo solidariamente com o cessionário pelas obrigações da 

empresa até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. 

Ora, se os excipientes se retiraram da sociedade em 15 de maio de 2013 e 

10 de outubro de 2015, pela regra do Código Civil, eles respondem 

solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até 

15/05/2015 e 10/10/2017. Assim, por pertencerem ao quadro societário da 

empresa quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações 

tributárias, não há como excluir os excipientes do polo passivo do feito. 

Registre-se que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao 

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, 

por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à 

Execução (STJ, AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011). Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

ADRIANA DE OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES, e 

determino o prosseguimento da execução. 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). Intimem-se os executados para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentarem embargos à execução. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 8 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES (AUTOR(A))

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (RÉU)

CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1006439-91.2018.8.11.0003 Valor da causa: $0.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES Endereço: 

BANDEIRANTES, 1799, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 

POLO PASSIVO: Nome: SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- PROCON/MT Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: CHEFE DA 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO 

Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, S/N, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78040-640 Nome: Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do 

Estado de Mato Grosso Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 

346, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 30 dias, apresentar 

contrarrazões à apelação interposta nos autos. RONDONÓPOLIS, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004884-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1004884-39.2018.8.11.0003 Valor da causa: $178,216.24 ESPÉCIE: 

[CARTA DE FIANÇA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ALL- AMERICA 

LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A Endereço: RUA B, S/N, RODOVIA 

BR 163 KM 95LOTE 1A - SALA 01, PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE 

RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-860 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

considerando que a parte demandada juntou aos autos sua defesa ao 

aditamento à inicial, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. RONDONÓPOLIS, 8 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: 1009996-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1009996-23.2017.8.11.0003 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[FÉRIAS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 1841, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-090 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78740-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. RONDONÓPOLIS, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005198-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Vistos etc., No caso, é certo que foi deferido por meio do agravo de 

instrumento a suspensão da execução fiscal enquanto perdurasse a 

suspensão determinada no juízo responsável pela recuperação judicial. De 

outro lado, é fato público e notório que foi aprovado o plano de 

recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, 

sendo esse homologado em 08/01/2018 nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 em tramite na 7ª vara empresarial do Rio de 

Janeiro , de modo que inexiste óbice ao prosseguimento do feito para 

apuração dos valores devidos. Assim, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apontar qualquer impedimento ou efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de prosseguimento da execução. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007113-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA CADETE (EXECUTADO)

 

Vistos etc., O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de ANTONIO 

BATISTA CADETE, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a 

citação do devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens. Manifestação da parte credora, pugnando pela 

extinção da execução, em razão da quitação do débito – Id. 11621997. É o 

relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a exequente 

pugnou pela extinção da execução, uma vez que o débito foi devidamente 

quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 
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obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. No 

caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo 

em vista que foram pagos juntamente com o adimplemento do débito, 

conforme documento – Id. 11622000. De outro lado, diante da situação de 

hipossuficiência apresentada pelo executado, CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das 

custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 411755 Nr: 7861-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS PIRES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Certifico que, em consulta à Lista Pública de Precatórios do Estado de 

Mato Grosso, verifiquei que a Requisição de Precatório do Autor 

encontra-se na posição 168, com a situação "Deferido (Requisitado)".

 Certifico, ainda, que o RPV dos honorários advocatícios foram quitados 

em 11/10/2017, conforme se vê pelos andamentos extraídos do site 

www.tjmt.jus.br/Publico/Precatorios, ora anexos.

 Assim, nada mais podendo ser feito nos presentes autos, impulsiono-os 

ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737227 Nr: 117-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LUCIA PEREIRA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784634 Nr: 7990-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, para 

devolução dos autos nº 7990-31.2015.811.0003, Protocolo 784634, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787757 Nr: 9325-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815262 Nr: 1306-56.2016.811.0003

 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: JERSON VICENTE DEMAMANN

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 816957 Nr: 1904-10.2016.811.0003

 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: GENIALDA URSULINA DA SILVA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 817214 Nr: 1949-14.2016.811.0003

 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: DILMA DE OLIVEIRA CARVALHO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820228 Nr: 3047-34.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 
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BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820244 Nr: 3056-93.2016.811.0003

 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: HELIDA APARECIDA FALCAO PEREIRA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, para 

devolução dos autos nº 3056-93.2016.811.0003, Protocolo 820244, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820574 Nr: 3192-90.2016.811.0003

 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: MARCILEI DIAS PEREIRA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 88313 Nr: 23809-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDMAR PORTO SOUZA OAB/MT 7250, a 

manifestar conforme despacho proferido aos autos, cujo dispositivo final 

transcrevo a seguir: "... Pelo princípio da economia processual, intime-se o 

arrematante para manifestar o interesse em desistir da arrematação, com 

a imediata devolução dos valores depositados, a teor do que dispõe o 

artigo 903, § 5º do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. 5. 

Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se pessoalmente a Defensoria 

Pública e o Município de Rondonópolis para manifestarem sobre as 

nulidades e situações de direito material e processual em decorrência do 

óbito do executado na data de 27/11/2007, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, voltem conclusos para deliberação. Int.e levantamento em seu 

favor."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799670 Nr: 14250-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR SCHERER, 

para devolução dos autos nº 14250-27.2015.811.0003, Protocolo 799670, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004676-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE STALLONE DE ABREU ROCHA (EXECUTADO)

LUIZ RODRIGUES ROCHA (EXECUTADO)

RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA ME - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004676-26.2016.8.11.0003 Valor da causa: $18,461.86 

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: 

RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA ME - ME Endereço: RUA DOS 

ESTUDANTES, 300, LOTE 7 - QUADRA 12, LOTEAMENTO NOSSA 

SENHORA DO AMPARO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-717 Nome: 

SILVESTRE STALLONE DE ABREU ROCHA Endereço: RUA DA SAUDADE, 

417, JARDIM IGUASSU, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-329 Nome: 

LUIZ RODRIGUES ROCHA Endereço: RUA SANTA GENOVEVA, S/N, (LOT 

JD AEROPORTO) QDA 10 BLOCO A-6 APTO 102., CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-070 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, por todo conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte 

integrante desta carta, e do despacho ao final transcrito, para, no prazo 

de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A 

EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens próprios à penhora, 

ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes. NÃO HAVENDO 

PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, proceda o(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça desse d. juízo aos demais atos executórios: a) PENHORE-LHE(S) 

ou ARRESTE-LHE(S) e AVALIE(M)tantos bens quantos bastem para 

satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os cinco (5) dias, não 

tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da execução, devendo 

constar do auto também a AVALIAÇÃO dos bens penhorados. b) INTIME 

da penhora a parte devedora bem como o(s) seu(s) cônjuge(s), se 

casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) CIENTIFIQUE a parte 

devedora do prazo de trinta (30) dias para oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do 

arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, se o bem for 

imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão competente para 

emissão de certificado de registro, se for veículo ou outro bem sujeito a 

registro, valendo, para qualquer caso, este como mandado de registro, a 

quem os destinatários deverão dar cumprimento independentemente do 

pagamento de custas ou emolumentos (art. 7,IV da LEF). e) PROVIDENCIE 

O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta Comercial, na Bolsa de 

Valores e na Sociedade Comercial, se forem ações, debêntures, parte 

beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário 

nominativo. ADVERTÊNCIAS: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 655 do CPC e 

apresentar documento comprobatório da propriedade e inexistência de 

ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor do(s) mesmo(s). 2.Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 
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penhora e depósito, acompanhada do seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de três (03) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

do(s) bem(bens) pela parte credora, tudo sob pena de a nomeação ser 

declarada ineficaz e de a penhora se efetivar por oficial de justiça. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Débito Atualizado: R$ 18.461,86 Honorários Fixados: 10% Total para 

Pagamento: R$ 18.461,86 DECISÃO: "Vistos etc., Defiro o pedido de 

citação dos executados por edital, posto que sem sucesso as tentativas 

de citação por carta e por oficial de justiça.De outro lado, indefiro por ora o 

pedido de penhora online, em razão da não triangularização da lide, bem 

como, indefiro a nomeação de curador especial, uma vez que ainda não 

houve penhora. Se após transcorrido o prazo, não houver pagamento ou 

garantia da divida, voltem-me os autos conclusos para análise da penhora 

online. Às providências. Edson Dias ReisJuiz 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, LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001733-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

VANDINALDO RODRIGUES DA SILVA (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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1001733-36.2016.8.11.0003 Valor da causa: $61,880.83 

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: V. R. 

DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA MARECHAL DUTRA, 1159, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 Nome: VANDINALDO RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: AVENIDA MARECHAL DUTRA, 1159, FUNDOS, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, FINALIDADE: CITAÇÃO DA EXECUTADA por todo 

conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante desta 

carta, e do despacho ao final transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO 

JUÍZO, proceda o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais 

atos executórios: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) e 

AVALIE(M)tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida e 

acessórios se, decorridos os cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o 

pagamento ou garantia da execução, devendo constar do auto também a 

AVALIAÇÃO dos bens penhorados. b) INTIME da penhora a parte 

devedora bem como o(s) seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) 

bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de 

trinta (30) dias para oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. d) 

PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório do 

Registro Público desta Comarca, se o bem for imóvel ou a ele equiparado, 

ou na repartição/órgão competente para emissão de certificado de 

registro, se for veículo ou outro bem sujeito a registro, valendo, para 

qualquer caso, este como mandado de registro, a quem os destinatários 

deverão dar cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7,IV da LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora 

ou do arresto na Junta Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade 

Comercial, se forem ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou 

qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a 

parte devedora observar as disposições do art. 655 do CPC e apresentar 

documento comprobatório da propriedade e inexistência de ônus, bem 

como dar a estimativa do(s) valor do(s) mesmo(s). 2.Deverá, ainda, a 

parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de penhora 

e depósito, acompanhada do seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, 

no prazo de três (03) dias, a contar da sua intimação da aceitação do(s) 

bem(bens) pela parte credora, tudo sob pena de a nomeação ser 

declarada ineficaz e de a penhora se efetivar por oficial de justiça. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Débito Atualizado: $61,880.83 DECISÃO: "Vistos etc., Defiro o pedido de 

citação dos executados por edital, posto que sem sucesso as tentativas 

de citação por carta e por oficial de justiça.De outro lado, indefiro por ora o 

pedido de penhora online, em razão da não triangularização da lide, bem 

como, indefiro a nomeação de curador especial, uma vez que ainda não 

houve penhora. Se após transcorrido o prazo, não houver pagamento ou 

garantia da divida, voltem-me os autos conclusos para análise da penhora 

online. Às providências. Edson Dias ReisJuiz 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, LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1006484-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO FRANCO COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Prazo para 

cumprimento 30 (trinta) dias Justiça Gratuita Juízo Deprecante: 2ª VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DE Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: 

COMARCA DE CUIABÁ-MT EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1006484-32.2017.8.11.0003 Valor da causa: $5,245.44 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: JOSE AUGUSTO FRANCO COELHO Endereço: Rua 

Engenheiro Ricardo Franco, 405, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-000 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: JOSE AUGUSTO 

FRANCO COELHO Endereço: Rua Engenheiro Ricardo Franco, 405, 

Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-000 DADOS PARA O 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: a CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

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 documento, 

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 garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DESPACHO: 

“Vistos etc., Conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, dou prosseguimento a presente execução: I. Cite-se a parte 

executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação do débito 

ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e 

avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, 

depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, 

intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por 

medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão 

e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson 

Dias ReisJuiz de Direito”. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da 

Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito.” Rondonópolis - MT, 08 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Edson Dias Reis Juiz(a) de 

Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM., Juiz desta 

Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. JEANNIE CARLA COSTA 

GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004895-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAICANDU RURAL LTDA - EPP (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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004895-05.2017.8.11.0003 Valor da causa: $4,980.70 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: PAICANDU RURAL LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 4391, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78705-000 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 

documento, 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 garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem garanta a 

execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no 

prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V – Em 

sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado de 

citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da diligência, 

em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o recolhimento da 

diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do CPC, promover o 

pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a citação pessoal, 

remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob pena de 

extinção por ausência de procedibilidade (dada a não triangularização da 

lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; oportunidade em 

que poderá requerer a citação por oficial de justiça, momento em que 

deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo 

cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me para sentença 

extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $4,980.70. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. 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, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 8 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 
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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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010581-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOETH (EXECUTADO)

MICROMASTER INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROSEMIRO DE ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

JOSE DOETH (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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1010581-92.2016.8.11.0041 Valor da causa: $106,004.68 

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: 

MICROMASTER INFORMATICA LTDA - EPP Endereço: RUA OTÁVIO 

PITALUGA, 612, A, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-170 

Nome: ROSEMIRO DE ARAUJO SILVA Endereço: RUA VALDOMIRO 

FLÁVIO SOBRINHO, 34, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-116 Nome: JOSE DOETH Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 612, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-170 Nome: FERNANDO 

DOETH Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1273, VILA AURORA 

II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-124 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 documento, 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 garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio 

de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar 

o débito no prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem 

garanta a execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem 

para a satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) 

poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV 

– Para pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V 

– Em sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado 

de citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da 

diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o 

recolhimento da diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se 

intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do 

CPC, promover o pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a 

citação pessoal, remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob 

pena de extinção por ausência de procedibilidade (dada a não 

triangularização da lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; 

oportunidade em que poderá requerer a citação por oficial de justiça, 

momento em que deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. 

VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me 

para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $106,004.68. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667812 Nr: 784-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI VIEIRA DA SILVA, VALDOMIRO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.
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IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612134 Nr: 2580-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADRIANE BEATRIZ DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Thainá Loula - OAB:24728

 Intimação do advogado do Réu, Josimar Loula Filho, da expedição de 

carta precatória para comarca de Paranatinga-MT, aos 05/09/2018, com a 

finalidade de promover o interrogatório e a intimação do réu da audiência 

instrutória derradeiramente designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646324 Nr: 7078-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO RODRIGUES - 

OAB:26.963

 Considerando que a assessoria deste Juízo, em contato via telefone com 

o servidor Emanuel Secretário Adjunto da Secretária de Justiça e Direitos 

Humanos (SEJUDH), qual informou acerca da impossibilidade de recambiar 

o réu Anderson dos Santos até a data aprazada para o júri, determino:

 I – Cancelo o julgamento anteriormente apaziguado.

II – Na medida do possível, intimem-se as partes, testemunhas e jurados.

II – Retornem os autos para o cartório e, comprovada a chegada do réu 

nesta comarca, voltem-me conclusos para designar nova data para 

realização da sessão plenária.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616430 Nr: 7127-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, Cpf: 04492144196, Rg: 23651873, Filiação: Marta Cabreira 

Sampaio e Rubens Francisco de Oliveira, data de nascimento: 17/11/1993, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, Telefone (66) 

9975-9059. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu, RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

para comparecer à sessão de julgamento no Tribunal Popular do Júri 

designada para o dia 16/10/2018, às 09 horas.

Despacho/Decisão: I – Defiro o pedido retro, redesignando para o dia 16 

de outubro de 2018, às 09:00hs, sessão de julgamento perante o Tribunal 

Popular do Júri.II – Expeça-se o necessário para promover as novas 

intimações e requisições.III – Considerando a certidão de fl. 316, declaro a 

revelia do réu, facultando a defesa a apresentação do endereço atual do 

denunciado em 05 dias. Em sendo apresentado, expeça-se a devida 

missiva.IV – Não sendo apresentado, manifeste-se o Ministério Público 

quanto possível decretação de preventiva.

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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629952 Nr: 2252-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

NICODEMOS MOREIRA DOS REIS NETO

 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

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

Rg: 1764082-2, Filiação: Daniel Ferreira da Silva e Rosangela Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 08/09/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu Daniel Ferreira da Silva Júnior para 

comparecer à sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri 

designada para o dia 12/11/2018, às 9 horas.

Despacho/Decisão: Autos: 629952I – Designo para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 09:00hs, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do 

Júri.II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não 

localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que 

arrolou para indicar o endereço atual, em até 30 (trinta) dias antes da 

sessão, sob pena de prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. 

jurados.III – Requisite-se reforço policial e os réus.IV – Intimem-se as 

partes.V – Atualizem-se os antecedentes do réu. Rondonópolis, 05 de 

outubro de 2018.Wagner Plaza Machado 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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821/O MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

CAROLINA Mª GUIMARAÊS DE SÁ RIBEIRO REFATTI - 

OAB:18042-A/MT, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, JAMIR REFATTI - 

OAB:17111/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 INTIMAÇÃO DO DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES- OAB/MT 

16.616, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL 2076-89.2018.811.0064- CÓDIGO 669426.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821/O MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

CAROLINA Mª GUIMARAÊS DE SÁ RIBEIRO REFATTI - 
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OAB:18042-A/MT, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, JAMIR REFATTI - 

OAB:17111/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 INTIMAÇÃO DO DR. ARY DA COSTA CAMPOS- OAB/MT 16.944-B, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU 

RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL 

2076-89.2018.811.0064- CÓDIGO 669426.

 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

 INTIMAÇÃO DO DR. PAULO CESAR DE OLIVEIRA- OAB/MT 16.680/0, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 10770-47.2018.811.0064- CÓDIGO 

679197, EM QUE FIGURA COMO RÉU MAX ARRUDA MARTINS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821/O MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

CAROLINA Mª GUIMARAÊS DE SÁ RIBEIRO REFATTI - 

OAB:18042-A/MT, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, JAMIR REFATTI - 

OAB:17111/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 INTIMAÇÃO DO DR. ALESSANDRO MACHADO- OAB/MT 22.821, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU 

FHAGNNER JOÃO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, NOS AUTOS DE 

AÇÃO PENAL 2076-89.2018.811.0064- CÓDIGO 669426.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675692 Nr: 7583-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, PEDRO 

JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, 

CLEVERSON SANTOS AMORIM, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, ALISSON 

EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JEFERSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, MARCIA 

MACEDO GALVAO - OAB:

 Vistos etc....Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, 

mais precisamente no que tange as circunstâncias em que se consumou o 

fato delituoso (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição 

de liberdade das vítimas) e receio de que o denunciado volte à prática 

criminosa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o 

pedido não merece acolhimento. No mais, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 308/309 e certifique acerca do cumprimento integral das 

determinações contidas no decisum de fls. 234/239, notadamente em 

relação à expedição de ofício à autoridade policial para encaminhamento 

dos aparelhos telefônicos à POLITEC (item V de fls. 239).Intime-se, 

notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Intimação do Dr. Adeir Alexsander Froder, OAB/MT nº. 9.699, e do Dr. 

Jeferson Santos da Silva, OAB/MT nº. 23.487, para audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656836 Nr: 6215-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:

 Intimação do Dr. Rubson Pereira Guimarães, OAB/MT nº. 18.839, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de novembro 

de 2018, às 15h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633068 Nr: 4724-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Intimação da Drª. Patrícia Rodrigues Soares, OAB/MT nº. 23.146/O, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de novembro 

de 2018, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Intimação da Drª. Tatiane Bonissoni, OAB/MT nº. 18.717, para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 14h, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638994 Nr: 722-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES TORQUATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal, a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, redesigno a audiência 

para realizar o interrogatório da ré para o dia 06 de novembro de 2018, às 

15h45min.

Intime-se a acusada.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638994 Nr: 722-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES TORQUATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

No dia 20.04.2017, durante a audiência de instrução e julgamento, foi 

decretada a revelia da acusada (fl. 66).

Após, a defesa apresentou justificativa e requereu a revogação da revelia 

da acusada, aduzindo que a ré estava de licença médica e por tal motivo 

não pôde comparecer à audiência, juntando atestado médico para 

comprovar o alegado.

É o relato. Decido.

Diante do alegado pela defesa e dos documentos comprobatórios do 

aduzido, revogo em parte a decisão de fl. 66, especificamente no ponto 

em que decretou a revelia da acusada.

Assim, designo audiência para interrogatório da acusada para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 16h15min.

Intimem-se a(s) acusada(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e, 

se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à 

audiência.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674933 Nr: 6858-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado KLEIBSON CARLOS MIRANDA 

como incurso nas penas do artigo 12 da lei 10.826/2003.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deixo de valorar negativamente nesse 

ponto, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.Não obstante os diversos registros de passagens criminais do 

réu, é certo que, embora haja registro de condenações criminais 

anteriores, duas inclusive por origem deste Juízo, certo é que ainda não 

houve o trânsito em julgado das decisões condenatórias, razão por que 

não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta social, não 

há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, pois a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação 

ao condenado.Quanto aos motivos do crime, inexistem elementos a serem 

valorados negativamente, já que a motivação do crime é elementar do tipo. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 326792 Nr: 4846-70.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a defesa do acusado requer seja 

redesignado o presente ato, tendo em vista que seu patrono terá 

audiência de instrução e julgamento na comarca de Campo Grande/MS, 

nesta data, conforme petição de fls. 414/415 e documentos que segue em 

anexo (fls. 416/424). Diante disso, pelos fundamentos ali presentes defiro 

o pedido da defesa e redesigno o presente ato para o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 14h20min.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Ebrson Ferreira Gomes 

e Adeildo Martins de Paula, dos informantes Douglas Maykon Rodrigues 

Neve e Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, por parte do Ministério 

Público, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

No mais, intime-se a defesa do acusado para que se manifeste em relação 

a oitiva das testemunhas Ebrson Ferreira Gomes e Adeildo Martins de 

Paula, dos informantes Douglas Maykon Rodrigues Neve e Pedro Henrique 

Gonçalves dos Santos e, em caso positivo, declino os autos os atuais 

endereços das mesmas.

Se declinado nos autos os atuais endereços das testemunhas e dos 

informantes acima mencionados, autorizo desde já a expedição de 

mandado de intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas 

precatórias com a finalidade de proceder às suas inquirições.

Requisite-se o réu (atualmente se encontra recluso).

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672921 Nr: 5139-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA MARTINS, JOAQUIM 

DE SÁ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:OAB/MS 4.883

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h50min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672921 Nr: 5139-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA MARTINS, JOAQUIM 

DE SÁ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:OAB/MS 4.883

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 13:50 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 628138 Nr: 902-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO SOUZA DOS SANTOS, JOSÉ 

ÂNGELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT, GETULIO TERRA JUNIOR - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELO SOUZA DOS SANTOS, Filiação: 

Elza Conceição de Souza e Jose Angelo de Souza, data de nascimento: 

14/12/1991, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, 

gerente, Telefone (66) 9979-1175 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS, Cpf: 95133917104, Rg: 0753556-2, 

Filiação: Maria Angela dos Santos, data de nascimento: 05/05/1970, 

b ras i le i ro (a ) ,  na tu ra l  de  Pedra  Pre ta -MT,  conv iven te , 

comerciante/jardineiro, Telefone (66) 9979-1175. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR os réus Angelo Souza dos 

Santos e José Angelo dos Santos como incursos na prática do crime 

estampado no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003.A lei 10.286/03 em 

seu art. 16, “caput”, atribui ao delito de porte de munição de uso restrito, a 

pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa. EM RESUMO, 

condeno o réu Angelo Souza dos Santos a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu Angelo a 

substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, 

substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas 

pelo juízo da execução penal. EM RESUMO, condeno o réu José Angelo 

dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.No caso em julgamento, 

entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos 

para conceder ao réu José a substituição da pena de acordo com o art. 44 

do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de 

direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal. DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, insta 

observar que, os réus responderam ao processo em liberdade e, 

considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se 

ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo 

Penal, concedo a eles a oportunidade de recorrerem em liberdade desta 

sentença.Isento os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais..."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675351 Nr: 7269-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição da vítima e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seu efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório e confissão do acusado, 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.: 673627 Nr: 5700-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SANTOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição da vítima e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seu efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório e confissão do acusado, 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.: 676656 Nr: 8431-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MANOEL APOMOCENA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição das vítimas e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório e confissão do acusado, 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.: 676063 Nr: 7927-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILORRAM ALBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição das vítimas e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seu efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório e confissão do acusado, declaro encerrada a 

instrução processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 612911 Nr: 3424-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Vistos.

Diante da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade da 

prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou fumus 

commissi delict — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Ministério Público, dando ao(s) acusado(s) CLEBER PEREIRA DA 

SILVA como incurso(s) no(s) artigo(s) nela mencionado(s).

Cite(em)-se o(s) acusado(s) para responder(em) a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne(em)-se no(s) mandado(s) que o oficial de justiça deverá indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) condições financeiras para constituir(em) 
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advogado. Em caso negativo, deverá(rão) informá-lo(s) que será(rão) 

assistido(s) pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396-A, §2º do Código de Processo Penal.

 Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(rão) arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à própria 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 

(art. 401, CPP).

 Apresentada(s) a(s) defesa(s), manifeste-se o Ministério Público sobre 

as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro as requisições formuladas pelo Ministério Público na cota de fl. 145.

Defiro também, o pedido de arquivamento parcial em relação ao indiciado 

Juridy Marcelo da Silva, pois, não foram trazidos a baila elementos 

probatórios mínimos que permitam evidenciar a materialidade do fato 

delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria ou 

participação e, consequentemente motivação necessária para a 

continuidade da persecução criminal em seu desfavor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612911 Nr: 3424-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Vistos, etc.

Em detida análise, observo que o prazo do edital decorreu sem qualquer 

manifestação do acusado, motivo pelo qual, nos termos da decisão de fl. 

169, determino a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional.

Quanto à decretação da prisão preventiva do acusado, anoto que a 

realidade fático/processual ora apresentada é insuficiente para concluir 

pelo preenchimento dos fundamentos descritos no art. 312 do CPP, 

sobretudo porque o crime apurado não foi praticado mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa, de maneira que numa eventual condenação – 

fazendo-se um juízo prospectivo da reprimenda – conclui-se que o regime 

a ser fixado não será o fechado, motivo pelo qual deixo de decretar a 

prisão do acusado.

De outra banda, anoto ser inviável a adoção de qualquer providência 

quanto a determinação contida no ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do 

E.TJ/MT., bem como as disposições da Resolução 134/2011 do CNJ.

Isto porque, o processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP, cuja 

circunstância inviabiliza, portanto, a desvinculação do armamento pelo fato 

de o réu não ter sido citado e, consequentemente, não haver defesa 

constituída.

Diante disso, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a 

presente ação penal até que o processo volte a tramitar ou, 

eventualmente, ocorra a prescrição da pretensão punitiva.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos relatórios 

estatísticos (art. 982, § 3° da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674161 Nr: 6178-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667343 Nr: 374-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE REGINA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada Daiane 

Regina Marques 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.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para que seja expedido 

ofício à autoridade policial requisitando o laudo do exame de corpo delito 

realizado na vítima Gebrael Antoine Naccache Vatutin Loureiro, por ora, 

INDEFIRO, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade de 

fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617125 Nr: 158-89.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 158-89.2014.811.0064 – Cód. 617125

Vistos.

Considerando o requerimento do Ministério Público de fl. 65, revogo a 

decisão anteriormente proferida à fl. 70, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 319043 Nr: 3845-84.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Execução Número: 3845-84.2008.811.0064

Nome Reeducando: Mariane Mendes de Souza
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Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 10m 0d 01/08/2007 01/08/2007 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 2m 0d 12/06/2015 12/06/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 1202

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

30/05/2010 12/06/2015 1813 dias fl. 08 e 124

Total de dias interrompidos: 1813

Dias Remidos

Remições

Observações

85 fl. 67

89 Fl. 242

11 fl.249

36 fl. 259

17 fl. 266

Data de Prisão Definitiva: 01/08/2007

Total da Pena: 12a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 12/06/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 30/10/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

12/06/2015 + 4a 9m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 153 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(12/06/2015 - 01/08/2007) - 5a 0m 13d

(7a 10m 11d) - 5a 0m 13d = 2a 9m 28d

Data base para Livramento Condicional 12/06/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 18/11/2029

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/06/2015 + 10a 0m 20d + 5a 0m 13d - 0a 0m 0d - 238- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 2m 14d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

01/08/2007 + 12a 0m 0d + 5a 0m 13d - 0a 0m 0d - 238- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 1m 20d

Data do Término da Pena: 19/12/2023

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608326 Nr: 6197-73.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Dados GeraisExecução Número: 6197-73.2012.811.0064Nome 

Reeducando: Jhonny Oliveira dos SantosPena Data do Fato Início 

Cumprimento Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 2a 

8m 0d 31/01/2011 01/02/2011 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 12a 0m 

0d 22/03/2008 02/02/2009 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário 7a 0m 0d 

04/04/2011 18/05/2011 1/3 - Comum Primário 1/6 - ComumQuantidade total 

de Dias Multa: 0Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações07/05/2009 18/05/2011 731 dias fl. 89 e 12621/02/2013 

02/01/2014 312 dias fl. 05 e 89Total de dias interrompidos: 1043Dias 

RemidosRemiçõesObservações26 Fls.: 227;75 Fls. 228/230;139 as fls. 

237, 238, 239, 241, 248, 253, 254, 256, 257 e 258 não homologadasData 

de Prisão Definitiva: 02/02/2009Total da Pena: 21a 8m 0dRegime Atual: 

FechadoData base para progressão de regime 03/01/2014 Informações 

para progressão de regimeData para progressão de regime 

11/12/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia03/01/2014 + 5a 7m 6d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 240 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção(03/01/2014 - 02/02/2009) - 2a 10m 23d(4a 11m 1d) - 2a 10m 

23d = 2a 0m 8dData base para Livramento Condicional 02/02/2009 

Informações sobre livramento condicionalData Livramento Condicional 

19/07/2022Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia02/02/2009 + 11a 2m 20d + 2a 

10m 23d - 0a 0m 0d - 240- 1Pena Restante a partir da data Atual 14a 2m 

21d Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: 

Data Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia02/02/2009 + 21a 8m 0d + 2a 10m 23d - 0a 0m 0d - 240- 

1Pena Cumprida até data Atual 6a 9m 10dData do Término da Pena: 

27/12/2032

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 321981 Nr: 164-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-O/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 : 6a 8m 0d 18/09/2007 22/09/2007 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 21a 

9m 0d 29/12/2005 29/12/2005 2/3 - Hediondo 1/6 - Comum 2a 0m 0d 

29/12/2005 29/12/2005 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 7a 0m 0d 

08/05/2013 29/05/2013 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo 

ReincidenteQuantidade total de Dias Multa: 0Data Inicial Data 

FinalInterrupçõesQuant. Dias Observações26/11/2006 21/09/2007 296 

dias fls. 478/479 e 636Total de dias interrompidos: 296Dias 

RemidosRemiçõesObservações7 fl. 29118 fl. 34610 fl.24515 fl. 2557 fl. 

35012 fl. 464124 fl. 48529 fls. 486/487 não homologados49 fl. 495Data de 

Prisão Definitiva: 29/12/2005Total da Pena: 37a 5m 0dRegime Atual: 

FechadoData base para progressão de regime 29/05/2013 Informações 

para progressão de regimeData para progressão de regime 

31/10/2020Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia29/05/2013 + 8a 2m 1d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 271 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção(29/05/2013 - 29/12/2005) - 0a 9m 26d(7a 5m 0d) - 0a 9m 26d 

= 6a 7m 4dData base para Livramento Condicional 29/05/2013 Informações 

sobre l ivramento condic ionalData Livramento Condic ional 

15/11/2037Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia29/05/2013 + 24a 4m 20d + 0a 

9m 26d - 0a 0m 0d - 271- 1Pena Restante a partir da data Atual 24a 9m 

22d Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: 

Data Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia29/12/2005 + 37a 5m 0d + 0a 9m 26d - 0a 0m 0d - 271- 

1Pena Cumprida até data Atual 11a 10m 11dData do Término da Pena: 

28/06/2043

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 653913 Nr: 3480-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO FERREIRA BARBOSA - 

OAB:31543/GO, MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB:15602/GO

 RegimeCondenacoes: 6a 0m 0d 15/03/2014 15/03/2014 1/3 - Comum 

Primário 1/6 - Comum 7a 6m 0d 15/03/2014 15/03/2014 1/3 - Comum 

Primário 1/6 - Comum 6a 0m 0d 15/03/2014 15/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário 2a 0m 0d 15/03/2014 15/03/2014 1/3 - Comum Primário 

1/6 - Comum 4a 0m 0d 15/03/2014 15/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário 9a 9m 0d 07/02/2014 20/08/2014 1/3 - Comum Primário 

1/6 - Comum 6a 8m 0d 07/02/2014 20/08/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário 4a 8m 0d 07/02/2014 20/08/2014 1/3 - Comum Primário 

1/6 - ComumQuantidade total de Dias Multa: 200Dias 

RemidosRemiçõesObservações151 fl. 33621 fl. 338 não homologada25 fl. 

344 não homologada24 As fls. 349/350 não homologadasData de Prisão 

Definitiva: 15/03/2014Total da Pena: 46a 7m 0dRegime Atual: FechadoData 

base para progressão de regime 15/03/2014 Informações para 

progressão de regimeData para progressão de regime 01/04/2025Fórmula 

do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - 

Detração* - Remição - 1 dia15/03/2014 + 11a 7m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 
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0d - 221 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção(15/03/2014 - 15/03/2014) - 0a 0m 0d(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 

0a 0m 0dData base para Livramento Condicional 20/08/2014 Informações 

sobre l ivramento condic ionalData Livramento Condic ional 

10/02/2035Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia20/08/2014 + 21a 1m 0d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 221- 1Pena Restante a partir da data Atual 41a 6m 0d 

Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia15/03/2014 + 46a 7m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 221- 1Pena Cumprida 

até data Atual 4a 5m 22dData do Término da Pena: 07/03/2060

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 631288 Nr: 3413-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 04/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3413-21.2015.811.0064

Nome Reeducando: Wesley Vieira de Jesus

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 4a 0m 0d 12/02/2015 13/02/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 13a 4m 0d 22/12/2015 08/02/2016 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 42

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

15/05/2015 07/02/2016 263 dias -

Total de dias interrompidos: 263

Dias Remidos

Remições

Observações

31 fl. 125

Data de Prisão Definitiva: 13/02/2015

Total da Pena: 17a 4m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 18/07/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 25/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

18/07/2017 + 2a 7m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 31 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(18/07/2017 - 13/02/2015) - 0a 8m 23d

(2a 5m 5d) - 0a 8m 23d = 1a 8m 12d

Data base para Livramento Condicional 13/02/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 04/10/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/02/2015 + 8a 0m 0d + 0a 8m 23d - 0a 0m 0d - 31- 1

Pena Restante a partir da data Atual 14a 3m 29d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/02/2015 + 17a 4m 0d + 0a 8m 23d - 0a 0m 0d - 31- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 10m 28d

Data do Término da Pena: 04/02/2033

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 672872 Nr: 5090-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 04/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5090-81.2018.811.0064

Nome Reeducando: Lucas Eduardo Rodrigues Pereira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 8m 0d 19/12/2017 19/12/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 20

Data de Prisão Definitiva: 19/12/2017

Total da Pena: 7a 8m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 13/06/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 22/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

13/06/2018 + 1a 2m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(13/06/2018 - 19/12/2017) - 0a 0m 0d

(0a 5m 25d) - 0a 0m 0d = 0a 5m 25d

Data base para Livramento Condicional 19/12/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 08/07/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/12/2017 + 2a 6m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 10m 13d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/12/2017 + 7a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 9m 15d

Data do Término da Pena: 18/08/2025

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608009 Nr: 5869-46.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 05/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5869-46.2012.811.0064

Nome Reeducando: Rafael Gonçalves Dias

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 13a 4m 0d 25/03/2012 03/04/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 5a 4m 0d 25/03/2012 03/04/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições
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Observações

56 fl. 79

57 decisão de fl. 101

Data de Prisão Definitiva: 03/04/2012

Total da Pena: 18a 8m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 14/06/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 19/11/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/06/2018 + 3a 8m 27d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 113 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/06/2018 - 03/04/2012) - 0a 0m 0d

(6a 2m 11d) - 0a 0m 0d = 6a 2m 11d

Data base para Livramento Condicional 03/04/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/08/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

03/04/2012 + 10a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 113- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 10m 5d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

03/04/2012 + 18a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 113- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 6m 2d

Data do Término da Pena: 11/08/2030

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639820 Nr: 1412-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 05/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 1412-29.2016.811.0064

Nome Reeducando: Agledson Rodrigues de Oliveira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 5m 0d 24/08/2015 24/08/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 640

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 30 dias Referente ao mês de julho 2018

Total de dias interrompidos: 30

Dias Remidos

Remições

Observações

2 Decisão de fl. 82

Data de Prisão Definitiva: 24/08/2015

Total da Pena: 6a 5m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 14/06/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 02/12/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/06/2018 + 1a 5m 21d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 2 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/06/2018 - 24/08/2015) - 0a 1m 0d

(2a 9m 21d) - 0a 1m 0d = 2a 8m 21d

Data base para Livramento Condicional 24/08/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 01/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

24/08/2015 + 4a 3m 10d + 0a 1m 0d - 0a 0m 0d - 2- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 4m 15d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

24/08/2015 + 6a 5m 0d + 0a 1m 0d - 0a 0m 0d - 2- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 0m 11d

Data do Término da Pena: 21/02/2022

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 632623 Nr: 4411-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 04/09/2018

Dados Gerais

Execução Número: 4411-86.2015.811.0064

Nome Reeducando: Valmir de Oliveira Porto

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 6m 0d 20/03/2014 20/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 5a 0m 0d 20/03/2014 20/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 500

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

13/05/2016 26/09/2016 133 dias Fl. 86 e 147;

Total de dias interrompidos: 133

Dias Remidos

Remições

Observações

27 Fl. 70;

16 Fl. 141;

18 fl. 193

Data de Prisão Definitiva: 20/03/2014

Total da Pena: 10a 6m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 04/04/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 14/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

04/04/2016 + 3a 6m 11d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 61 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(04/04/2016 - 20/03/2014) - 0a 4m 13d

(2a 0m 15d) - 0a 4m 13d = 1a 8m 2d

Data base para Livramento Condicional 20/03/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 01/06/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

20/03/2014 + 7a 0m 0d + 0a 4m 13d - 0a 0m 0d - 61- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 2m 27d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 463 de 643



20/03/2014 + 10a 6m 0d + 0a 4m 13d - 0a 0m 0d - 61- 1

Pena Cumprida até data Atual 4a 1m 2d

Data do Término da Pena: 02/12/2024

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602362 Nr: 41-69.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACIO FRANCK DA SILVA ORMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusado HORÁCIO FRANCK DA SILVA ORMUNDO, conforme inteligência 

do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso IV c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, 

todos do Código Penal Brasileiro. Determino a restituição dos bens lícitos 

apreendidos as fls. 41 ao requerido. Intime-o, através de sua defesa 

constituída para, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar os objetos descritos 

no auto de apreensão de fls. 14, sob pena de perdimento ao Estado de 

Mato Grosso, mais precisamente ao Fundo Estadual de Combate ao 

Entorpecente. Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, desde 

já DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados no 

termo de exibição e apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 

10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Oficie-se o Gerente de 

Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle 

dos bens apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para 

proceder com a destinação dos bens apreendidos. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 339931 Nr: 3735-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIOS DE ARAÚJO E SILVA, SELMARY 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Selmary Rodrigues 

dos Santos, como incurso no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei 11.343/06 e 

art. 12 da Lei nº 10.826/03. Foi determinada a notificação para que a 

acusada apresentasse defesa prévia, fls. 110. Realizada a notificação da 

ré, foi apresentada defesa prévia, fls. 119. A denúncia foi recebida, fls. 

119/120. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade 

em que foram inquiridas as testemunhas arroladas, fls. 136/141.

 Houve o aditamento da denúncia para incluir Vinícios de Araújo e Silva, 

como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, posto que o mesmo, quando 

inquirido como testemunha, afirmou que a arma de fogo tipo revólver, 

calibre 38 Special, marca Taurus, número de série KH483741, apreendida 

na residência da primeira acusada lhe pertencia, fls. 142/143. O 

aditamento da denúncia foi recebido, fls. 144/146. Realizada nova 

audiência de instrução e julgamento, fls. 204/206. Audiência de 

continuidade as fls. 223/225.

Encerrada a instrução probatória, o representante do Ministério Público 

apresentou memoriais, onde requereu a procedência da exordial 

acusatória, fls. 228/234. A defesa também apresentou suas alegações 

finais, pugnando pela absolvição da ré e reconhecimento da atenuante da 

confissão em relação ao réu Vinicios, 235/242v.

 Brevemente relatado.

 2. Fundamentação.

2.1. Da prescrição em relação a ré Selmary Rodrigues dos Santos.

Sabe-se que a prescrição é perca do direito estatal de punir ou de 

executar a punição já imposta em face do transcurso de tempo. No 

presente caso trata-se de perca do direito de punir, considerando que não 

houve sanção imposta ao indiciado até o presente momento.

Nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, a prescrição é causa de extinção 

de punibilidade. É lícito ao juiz declará-la de ofício ou mediante provocação 

das partes.

No caso dos autos, trata-se de prescrição em perspectiva que, embora 

não prevista expressamente na legislação brasileira, consiste na 

possibilidade de se aplicar a prescrição retroativa antes da prolatação da 

sentença, ao se alcançar o prazo prescricional em fulcro em uma pena 

hipotética que venha a ser aplicada.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

 “A denominada prescrição antecipada ou virtual leva em conta a pena a 

ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, 

cabível ao acusado por ocasião da futura sentença.”

 Não obstante a existência de argumentos contrários e ausência de 

previsão legal, vê-se que a aplicabilidade da prescrição em perspectiva 

sustenta-se no princípio da economia processual, da instrumentalidade 

das formas e da celeridade da justiça.

 Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME. ACUSAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO 

PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA AFASTADA NA 

SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA CONFIGURADA MESMO 

DIANTE DO ÊXITO DO PLEITO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA 

JURISDIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Se a acusação obtiver êxito recursal, a pena 

não ultrapassará oito meses de reclusão. Tendo transcorrido mais de 

cinco anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença 

condenatória, estará, ao final, extinta a punibilidade do acusado pela 

prescrição da pretensão punitiva retroativa. Mesmo diante do não 

reconhecimento da prescrição em perspectiva por parte da doutrina, é 

inegável, no caso dos autos, a falta de interesse de agir por parte do 

órgão estatal, pois o final da demanda é previsível e inútil aos fins 

propostos, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito 

por carência de ação, com aplicação subsidiária do CPC. Ação penal 

extinta de ofício. Apelações prejudicadas. (TJ-RS; ACr 70027753086; 

Rosário do Sul; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto 

Etcheverry; Julg. 26/03/2009; DOERS 15/04/2009; Pág. 87)

DIREITO PENAL. ARTIGO 149 DO CP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 3. A 

prescrição pela pena em perspectiva, embora não prevista na lei, é 

construção jurisprudencial tolerada em casos excepcionalíssimos, quando 

existe convicção plena de que a sanção a ser aplicada não será apta a 

impedir a extinção da punibilidade. 4. Na hipótese dos autos, há elementos 

corroborando tal inteligência eis que, considerando o período transcorrido 

desde o recebimento da denúncia (mais de 08 anos) em face da 

inexistência de sentença condenatória, a prescrição fatalmente incidirá 

sobre a pena aplicada em eventual decisão desfavorável - que, 

provavelmente, muito não se afastará do mínimo legal cominado ao delito 

por que respondem os acusados (02 anos de reclusão). 5. Falece 

interesse processual (art. 43, inc. II, do CPP) na continuidade do feito, 

ocasionando, assim, ausência de justa causa em face da prescrição 

antecipada.(TRF4, SER 2001.70.10.001159-2, Oitava Turma, Relator Élcio 

Pinheiro de Castro, D.E. 05/11/2008).

No caso dos autos, analisando de maneira detalhada a pena a ser 

aplicada em futura sentença condenatória, no caso em epígrafe, diante 

das certidões de antecedentes do denunciado, bem como o caso da ré 

fazer jus à causa de redução de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 

e, não haver circunstâncias judiciais agravantes, a pena aplicada não 

deverá ultrapassar 03 (três) anos, ou algo em torno disso e referente ao 

delito de tráfico de entorpecentes e, referente ao delito de posse de arma, 

a qual a ré também encontra incursionada, verifico que a pena seria 

aplicada em seu mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

 Deste modo, levando em consideração que em futura sentença 

condenatória a pena fixada não seria superior a 04 (quatro) anos, 

caracterizada estará a prescrição retroativa, já que no caso será reduzido 

pela metade, visto que a acusada possuía idade, na época dos fatos, 

inferior de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme reza o artigo 115 do 

Código Penal.

Deste modo, vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 15 de 
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setembro de 2011, até a presente data decorreu intervalo temporal 

superior a 07 (sete) anos, e consoante ao que disciplina o art. 109, inciso 

IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal, ocorre a prescrição em 08 (oito) 

anos se o máximo da pena não for superior a 04 (quatro) anos, prazo de 

prescrição que é reduzido pela metade, já que, ao tempo do crime, o 

acusado era menor de 21 (vinte um) anos.

Além disso, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo, desde que 

ainda não encerrada a instância ordinária, conforme preceitua o artigo 61, 

do Código de Processo Penal, c/c artigo 109, caput, do Código Penal. 

Desse modo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 15 de 

setembro de 2011, sem outra causa de interrupção prescricional (artigo 

117, do Código Penal), ocorreu portanto a perda da pretensão punitiva 

estatal para ambos os delitos.

 Assim, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal, o Juiz em 

qualquer fase do processo deverá declarar de ofício a extinção da 

punibilidade.

A justiça não pode trabalhar sem utilidade, assim sendo a pena estaria 

prescrita conforme o artigo 109, inciso IV e art. 115, ambos do Código 

Penal, devendo essa ser aplicada atendendo aos princípios da economia 

processual e da utilidade e eficácia da ação penal.

 Diz a jurisprudência:

“Não há sentido lógico nem jurídico em prosseguir com um processo 

contaminado pelo vírus da autodestruição. Leva-lo as últimas 

conseqüências apenas para cumprir um formalismo é fazer valer a forma 

sobre o conteúdo, o que atenta contra o bom senso. A prescrição, 

qualquer que seja sua modalidade é matéria de ordem pública. No dizer de 

Espínola,“perde toda a significação a ação, desde que esteja extinta a 

punibilidade. Daí constituir um principio de economia do processo de que, 

extinta a punibilidade do réu deve isso logo ser declarado, esteja em que 

pé estiver a ação penal que, assim, tem o seu curso definitivamente 

paralisado”. Por que prolongar para o réu a agonia da espera e para a 

ineficaz? Argumenta-se que assim é o sistema, posto que a prescrição 

retroativa pressupõe a existência de sua condenação. Mas se o tribunal 

pode, por construção jurisprudências, reconhecer a prescrição retroativa 

com base na pena fixada em sentença anulada, por que não admitir ao 

Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política criminal? Afinal, 

sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena caracterizada. 

Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao 

máximo e constando-se que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se 

corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)

2.2. Da materialidade e autoria do delito de porte de arma em relação ao 

réu Vinícios de Araújo e Silva.

Em relação ao réu Vinicios de Araújo e Silva, narra a denúncia que o 

mesmo confirmou, durante audiência de instrução e julgamento, que a 

arma de fogo tipo revólver, calibre 38 Special, marca Taurus, número de 

série KH483741, apreendida na residência da primeira acusada lhe 

pertencia.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do termo 

de exibição e apreensão, fls. 41 e laudo de exame de eficiência em 

artefato, fls. 87/94.

A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois, por duas vezes, o 

acusado admitiu que comprou a arma de fogo de terceira pessoa não 

identificada, sob alegação de que seria para a sua defesa pessoal e que 

teria deixado a arma na casa da primeira denunciada porque teriam ido a 

uma festa na noite anterior.

Portanto, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos 

autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a 

autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE 

MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS 

APTAS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA 

DOS ARTEFATOS BÉLICOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – LAUDO 

PERICIAL PRESCINDÍVEL – DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA 

DELITIVAS NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.Por ser crime de perigo abstrato é prescindível a realização de 

perícia para fins de constatação do potencial lesivo da arma de fogo e das 

munições apreendidas. Havendo provas nos autos da materialidade e da 

autoria do delito, especialmente pela confissão do réu, é de rigor a 

condenação. (Ap 3262/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

21/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO – INVOCADO O DIREITO AO 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E 

AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – TESTEMUNHOS ROBUSTOS DOS 

AGENTES POLICIAIS – LÍDIMA CONFISSÃO DO RÉU –MANTENÇA DO 

DECISUM – APELO DESPROVIDO. Descabe excogitar de absolvição 

quando o conjunto fático-probatório ajuntado aos autos, sobretudo os 

testemunhos dos agentes policiais e a lídima confissão do acusado, 

respaldar a tese acusatória. (Ap 149451/2017, DES. ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)

Desse modo, a condenação do réu por tal delito é medida que se impõe, já 

que o mesmo confessou a prática delitiva durante audiência de instrução e 

julgamento.

3. Dispositivo.

Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada SELMARY 

RODRIGUES DOS SANTOS, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e 

art. 109, inciso IV c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal 

Brasileiro.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

VINICIOS DE ARAÚJO E SILVA, como incurso nas sanções do artigo art. 

14 da lei 11.343/06.

3.1. Dosimetria da pena do delito porte ilegal de arma de fogo.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos 

antecedentes, o mesmo era primário à época dos fatos, todavia 

posteriormente foi condenado, por duas vezes, no delito de tráfico de 

entorpecentes, logo aumento sua pena em 06 (seis) meses. A conduta 

social e/ou personalidade voltada ao cometimento de delitos, conforme 

extensa lista de antecedentes em anexo, todavia foram sobrepesados nos 

antecedentes. Os motivos do delito são normais à espécie. As 

circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delido não 

possui consequências. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta 

do réu.

 Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e em 100 (cem) dias-multa.

No caso em apreciação, reconheço a atenuante da confissão, (CP, art. 65, 

inc. III, alínea “d”), atenuando a pena em 03 (três) meses. Na terceira etapa 

dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou 

de diminuição, razão qual fixo a sanção definitiva referente ao delito em 

espeque em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) 

dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.4. Do regime.

 Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o regime inicial 

adequado será o semiaberto, em decorrência dos maus predicativos 

pessoais.

Assim, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento de 

pena.

3.5. Da substituição da pena.

Por derradeiro, registro que, diante da existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, bem como que o réu possui extensa lista de 

antecedentes e possui executivo de pena, código 636532, perante a 4ª 

Vara Criminal desta Comarca, deixo de substituir a sanção privativa de 

liberdade por restritiva de direitos.

3.6. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos do condenado Vinicios de Araújo e Silva, 

após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal 

Regional Eleitoral.

 Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se as armas de fogo, bem 

como as munições apreendidas, descriminadas as fl. 34, ao Comando do 

Exército.

Oficie-se, com urgência, a 4ª Vara Criminal desta Comarca, informando 

acerca desta condenação.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 
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processuais, pois assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338188 Nr: 1992-35.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS DE SOUZA, IZAIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, Riad Magid Danif - OAB:34052/MG

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Izaias Pereira da 

Silva e Jeferson Luís de Souza, como incurso no artigo 33, caput da Lei 

11.343/06, constando da exordial acusatória, em apertada síntese, que: no 

dia 18 de março de 2011, por volta das 16h:15min, na Avenida Rio 

Vermelho, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, os denunciados 

adquiriram e traziam consigo, com finalidade de entrega a consumo de 

terceiros, 09 (nove) porções, pesando 43,82 (quarenta e três gramas e 

oitenta e duas centigramas) de substância entorpecente, popularmente 

conhecida como maconha.

À fl. 83 foi determinada a notificação dos réus, quais apresentaram 

defesa preliminar às fls. 90/91 e 99 dos autos. A denúncia foi recebida, fl. 

100. Em audiência de instrução e julgamento foram os réus os réus 

interrogados e inquiridas as testemunhas.

 Em sede de memoriais finais, o representante do Ministério Público 

postulou pela condenação de ambos os denunciados. A defesa por sua 

vez, requereu a absolvição dos acusados nos termos do art. 386, IV do 

CPP. Subsidiariamente postulou pela desclassificação do delito do art. 33, 

caput da Lei 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo diploma legal. É o relato 

do necessário.

 2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais que devam ser 

saneados, passo diretamente a analisar do mérito.

2.1. Materialidade e autoria do delito de tráfico.

A materialidade do delito de em questão é constatada através do termo de 

exibição e apreensão de fl. 36 e laudo definitivo de análise química da 

droga apreendida juntado às fls. 81/82.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente 

promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do 

art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para 

caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de 

valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, 

ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer 

natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida 

entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, 

oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou 

fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da 

verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua 

produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c 

art. 5º, LVI da CF/88.

Encerrada a instrução restou devidamente esclarecido que os acusados 

estavam a promover o tráfico de drogas. Explico.

Em primeiro momento, os acusados negaram os fatos, afirmando serem 

usuários, vindo a afirmarem em juízo que consumiriam drogas juntos, 

porém os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentam uma 

vertente distinta.

Perscrutando os autos, notam-se todos os indícios de que o crime de 

traficância fora cometido pelos denunciados, uma vez que as 

características dos réus eram as mesmas descritas em denúncia anônima 

de tráfico, bem como, a quantidade de entorpecente apreendido é 

considerável, como se não bastasse, foi encontrado dinheiro como os 

denunciados, os quais, injustificadamente empreenderam em fuga diante 

de uma ordem policial de parada.

Ainda é possível notar, que durante o interrogatório, os denunciados por 

diversas vezes caem em contradição no que tange as teses 

apresentadas, com relação à compra e propriedade do entorpecente, bem 

como as circunstâncias em que ocorreram os fatos, levando-nos a 

conclusão de que os mesmos criaram versões distintas/contraditórias das 

provas dos autos no intuito de se eximirem da responsabilidade penal.

 Nota-se a ainda, que a narrativa dos acusados de que eram apenas 

usuários não se perfaz, tendo em vista que não fora acostado aos autos 

nada nesse sentido, ou se quer no momento da apreensão fora localizado 

algum apetrecho utilizado para o consumo de entorpecentes. Inclusive, 

cabe anotar que o acusado Jeferson ostenta condenação por delito da 

mesma natureza.

Portanto, do conjunto probatório descrito acima, mesmo que considerando 

a versão apresentada pelos acusados, (de que o tóxico seria partilhado 

entre eles), verifica-se que a conduta de ambos os denunciados 

encaixam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, caput da lei 

11.343/06, sobretudo porque não se exige contraprestação pecuniária 

para a caracterização do crime em comento, eis que, como é de sabença, 

o fornecimento de droga ainda que gratuitamente encontra-se entre um 

dos verbos nucleares do delito em tela.

Além do mais, incabível a alegação de insignificância no caso em 

apreciação, mormente porque, a quantia de droga apreendida é 

considerável, ademais, o crime imputado aos denunciados é de perigo 

comum e abstrato, qual visa proteger a saúde pública. Aliás, tal 

entendimento já foi sedimentado pelo STJ, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO 

DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO DE DROGA. FATO TÍPICO. PRECEDENTES. PERIGO 

ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a 

importação clandestina de sementes de cannabis sativa linneu (maconha) 

configura o tipo penal descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 2. 

Nessa linha de raciocínio, o fruto da planta cannabis sativa lineu, 

conquanto não apresente a substância tetrahidrocannabinol (THC), 

destina-se à produção da planta, e esta à substância entorpecente, 

sendo, pois, matéria prima para a produção de droga. Por isso, sua 

importação clandestina, por si só, amolda-se ao tipo penal insculpido no 

artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade da 

conduta, tampouco em desclassificação para contrabando. (AgRg no 

REsp 1658937/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em25/04/2017, DJe03/05/2017). 3. Prevalece 

neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se 

aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de 

uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo 

abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a 

quantidade de sementes da droga apreendida. 4. Agravo regimental não 

provido." (STJ, AgRg no REsp 1691992/SP,Rel.Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,julgado em12/12/2017, 

DJe18/12/2017).

De igual modo, não tem procedência o pedido de desclassificação para a 

conduta de uso, mormente porque as provas constantes dos autos são 

suficientes para atestar que os acusados exerciam a traficância.

 Nesse contexto, evidente que a condenação dos denunciados pelo delito 

de tráfico de drogas nos moldes propostos na denúncia é medida que se 

impõe.

2.1.2 Diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do 

art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
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organização criminosa.

Pois bem, verifico que o acusado Jeferson Luis de Souza não faz jus a 

benesse encimada, justamente por ser reincidente e ostentar maus 

antecedentes, como se pode observar da folha de antecedentes anexa 

aos autos. No que diz respeito ao acusado Izaias Pereira da Silva, não 

consta nos autos prova de condenação criminal anterior ou dado de que o 

acusado se dedicava a prática de atividades criminosas, tampouco que 

seja integrante de organização criminosa, portanto, merecedor da 

benesse encimada, todavia tal benefício será aplicado em seu grau médio, 

haja vista que o réu transportava considerável quantia de entorpecente 

(05 tabletes de maconha).

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus Izaias Pereira 

da Silva e Jeferson Luis de Souza, como incurso nas sanções do artigo 

33, caput, da Lei 11.343/06.

3.1. Dosimetria da pena para o réu Izaias Pereira da Silva.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a 

personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos do delito são 

normais à espécie, mormente porque o entorpecente foi apreendido. As 

circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. 

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que 

afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que 

há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, 

tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta 

responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que 

seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são 

ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o 

entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade não merece maior reprovabilidade. Assim, 

fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias 

multas.

 Não existem agravantes a serem consideradas nem atenuantes a serem 

reconhecidas. Na terceira etapa dosimétrica, não incide nenhuma causa 

de aumento, todavia reconheço a causa de diminuição de pena descrita no 

§ 4º do art. 33, utilizando-se de sua fração média, qual seja, a metade.

 Assim, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias 

multa.

 3.2. Dosimetria da pena para o réu Jeferson Luis de Souza.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes a fim de evitar o bis in idem. Os elementos de personalidade 

ou a conduta social do réu se confundem com a reincidência. Os motivos 

do delito são normais à espécie, mormente porque o entorpecente foi 

apreendido. As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua 

desfavorabilidade. As consequências são das mais severas, pois o 

tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, 

com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não 

bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais 

violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não 

dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde 

pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas 

pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar 

que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade e a natureza do entorpecente não merece 

maiores comentários.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multas.

Reconheço a agravante da reincidência, razão qual agravo a reprimenda 

em mais 01 (um) ano, tornando a pena provisória em 07 (anos) anos e 650 

(seiscentos e cinquenta) dias multas.

 Na terceira etapa dosimétrica, não incide nenhuma causa de aumento e 

de diminuição, de modo que fixo a pena em 07 (anos) anos e 650 

(seiscentos e cinquenta) dias multas.

 3.3. Da pena de multa.

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.4. Do regime.

 Fixo ao condenado o regime inicial para cumprimento no aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, alíneas “c” do CP, ao condenado Isaias Pereira da 

Silva.

Por outro lado, considerando a reincidência específica, fixo ao réu 

Jeferson Luis de Souza o regime inicial o fechado, nos termos do art. 33, 

§2º, alíneas “a” do CP.

3.5. Da substituição da pena.

Por derradeiro, registro que, diante da existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis e do quantitativo de pena imposto, deixo de 

substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.6. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Tendo em vista que não restou comprovado à origem lícita dos bens e 

valores apreendidos, não restituídos, de fl. 36, DETERMINO o perdimento 

dos bens apreendidos em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo 

Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. Às 

expedições e comunicações necessárias.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333899 Nr: 4714-76.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL ALMEIDA SILVA, ANGELA 

CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Sandoval Almeida 

Silva e Ângela Correia dos Santos, como incursos nos termos dos artigos 

33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, constando da exordial 

acusatória, em apertada síntese, que no dia 18 de dezembro de 2008, por 

volta das 06h45min, na residência dos denunciados, situada na Rua 02, 

s/n, Jardim Sumaré, nesta cidade, os denunciados (conviventes) 

previamente ajustados e com unidades de desígnios, e ânimo associativo, 

de forma permanente devido à convivência, guardavam e tinham em 

depósito para fins de entregar a consumo de terceiros 06 (seis) petecas 

grandes e 76 (setenta e seis) petecas pequenas, contendo em seu interior 

aproximadamente 26,200 (vinte e seis gramas e duzentos centigramas) de 

substância entorpecente conhecida como cocaína e 08 (oito) petecas 

grandes contendo aproximadamente 42g (quarenta e dois gramas) de 

entorpecente popularmente conhecido como maconha, consoante laudo 

preliminar de fls. 39/40, substâncias estas proscritas, ou seja, em 

desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo em vista que 

podem causar dependência física e psíquica.

Os acusados foram notificados, fls. 101/105, apresentaram defesa prévia, 

fls. 106. A denúncia foi validamente recebida em 07/08/2013, fls. 

115/115v. Em audiência de instrução e julgamento os réus foram 

interrogados e inquiridas as testemunhas.

Em sede de memoriais finais, o representante do Ministério Público 

postulou pela condenação de ambos os denunciados. A defesa por sua 

vez, requereu a absolvição dos acusados nos termos do art. 386, VII do 

CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação requereu a aplicação da 

pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição 

de pena de que trata o art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por fim, requereu a 

absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico e que seja 

oportunizado aos réus o direito de recorrer em liberdade. É o relato do 

necessário.

 2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais que devam ser 
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saneados, passo diretamente a analisar do mérito.

2.1. Materialidade e autoria do delito de tráfico.

A materialidade do delito de em questão é constatada através do boletim 

de ocorrência, fls. 32, auto de apreensão, fls. 21/23, laudo preliminar de 

constatação, fls. 49/50 e laudo definitivo de análise química da droga 

apreendida juntado às fls. 68/71.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente 

promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do 

art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para 

caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de 

valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, 

ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer 

natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida 

entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, 

oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou 

fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da 

verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua 

produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c 

art. 5º, LVI da CF/88.

Passo ao exame do caso em tela, encerrada a instrução restou 

devidamente esclarecido que os acusados estavam a promover o tráfico 

de drogas.

 Em que pese em sede judicial o acusado Sandoval ter alegado que, no dia 

dos fatos, estava trabalhando em uma fazenda localizada próximo à 

Rodovia do Peixe e que o local onde foi apreendida a droga, qual seja, sua 

residência, é cercada por arame farpado, o que possibilita e facilita a 

entrada de qualquer pessoal no referido lugar. Alegando, ainda, que não é 

usuário de entorpecentes, afirmando, ainda, não ser proprietário da droga.

 A acusada Ângela, por outro lado, alegou que no dia dos fatos não se 

encontrava na residência, negando a prática do delito de tráfico, bem 

como a hipótese de ser usuária, argumento ainda que não saberia 

informar quem é a proprietário da droga, narrando também que seu 

ex-companheiro Sandoval é servente de pedreiro e que nunca tinha 

ouvido falar da movimentação de usuários de drogas perto do local. Além 

disso, Ângela relatou que na época dos fatos vendida roupas íntimas, tais 

como calcinhas, sutiãs, dentre outras.

Apesar dos acusados terem apresentado as justificativas acima, a 

testemunha Dilmar Pereira Montalvão deixou claro que na hora que 

ocorreram os fatos, apesar de não ter sido possível prender em flagrante 

os acusados, quando os investigadores adentraram a residência, o 

ventilador estava ligado e a luz acesa, sendo que no local haviam diversas 

sacolas recortadas, o que indica que empreenderam em fuga ao notarem 

que os investigadores faziam monitoramento. Dilmar afirma também que 

vários vizinhos que moravam próximo à residência disseram que Sandoval 

e Ângela estavam sempre no local, afastando, a tese dos denunciados de 

que “quase nunca estavam lá e de que trabalhava na fazenda”. Por fim, 

argumenta que ao participar de uma operação anterior, também foram 

feitos monitoramentos no local, e pelo fato do “barraco” ser bem nas 

margens de um córrego, dificultava muito o trabalho de abordagem, porém, 

através dos monitoramentos foi possível vislumbrar que na residência dos 

acusados era intensa a venda de substância entorpecente.

Além disso, a testemunha Laércio relatou que, apesar de não ter 

participado do fato em específico, já recebeu diversas denúncias, em 

diferentes datas, dando conta da suposta mercancia de entorpecentes 

por parte dos denunciados, sendo que, em uma das ocorrências, os 

policiais prenderam em flagrante um indivíduo chamado Edimilson, o qual 

auxiliava Sandoval nas vendas no momento de sua ausente. Afirmou 

também que em outras oportunidades, diversos usuários disseram que 

iriam até a residência do casal com o intuito de comprar drogas, todavia, 

sempre que os policiais pediam para assinarem o relatório constando tais 

informações, estes se recusavam por medo de retaliações.

 Cabe ainda anotar que as afirmações de Ângela e Sandoval no que tange 

aos pertences apreendidos na residência foram adquiridos com o salário 

que recebiam na fazenda, não merece acolhimento, pois, não juntaram 

nenhuma prova documental comprovando o pagamento/recebimento do 

salário ou se quer arrolaram testemunhas que confirmasse a atividade 

laborativa na fazenda, levando-nos a concluir que os objetos apreendidos 

possuem origem ilícita, tendo em vista que os acusados os recebiam como 

moeda de troca por entorpecentes.

 Portanto, do conjunto probatório descrito acima, verifica-se que a conduta 

de ambos os denunciados encaixam-se perfeitamente aos tipos penais 

descritos no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da lei 11.343/06, 

sobretudo porque não se exige contraprestação pecuniária para a 

caracterização do crime de tráfico, eis que, como é de sabença, o 

fornecimento de droga ainda que gratuitamente encontra-se entre um dos 

verbos nucleares do delito em tela, bem como, restou apurado o ânimo 

associativo, desta feita, evidente que a condenação dos sentenciados 

nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

2.3. Materialidade e autoria do delito de associação ao tráfico.

Em denúncia o representante ministerial requereu a condenação dos réus 

por associação.

 A associação para o tráfico, por sua vez, tem o presente tipo penal:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Conforme é de sabença, para caracterização do referido delito, é 

necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) 

existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo ); b) acordo de 

parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes 

previstos no art. 33, caput, § 1º, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06.

Pois bem, no caso sub oculis, evidentemente que há presença de duas 

pessoas no cometimento da prática delitiva de tráfico de entorpecente 

(Art. 33 da Lei 11.343/06), tanto é que na fundamentação anterior foi 

reconhecida a participação de ambos na espécie delituosa citada.

Da mesma forma, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de 

parceiros para cometerem os crimes, como encontra nitidamente revelado 

pelos autos, já que os réus eram cônjuges e se utilizavam da residência 

para o comércio ilícito de drogas.

Ademais, vislumbro também nos autos o vínculo associativo, sobretudo 

porque se ambos os denunciados ficavam em casa, ou até mesmo os 

dois, é claro que possuíam toda uma estrutura organizacional e 

operacional para a prática do crime de tráfico, e para que assim 

procedessem é lógico que existia entre eles um vínculo associativo 

permanente e estável.

 Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só 

justifica o presente delito, razão pelo qual deixo de repeti-los por amor a 

brevidade. Desse modo, tenho que a condenação de ambos pelo crime em 

espeque é medida a se impor.

2.4. Diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do 

art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa.

Pois bem, verifico que os denunciados não fazem jus a benesse encimada 

tendo em à quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a 

existência de apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, como, 

sacolas recortadas, evidenciando a dedicação dos acusados à atividade 

criminosa, como se não bastasse, o acusado Sandoval Almeida Silva, 

possui condenação por cometer outros delitos, deste modo não é possível 

vislumbrar todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, 

razão pela qual a causa especial de redução de pena deve ser afastada, 

nos termos do enunciado nº. 30 do TJMT, in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como 

também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de 

substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar 

dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa 

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. 

(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 

100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”

3. Dispositivo.
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JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus Sandoval 

Almeida Silva e Ângela Correia dos Santos, como incursos nas sanções 

do artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

 3.1. Dosimetria da pena do delito de tráfico para o réu Sandoval Almeida 

Silva.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos 

antecedentes do réu, era primário à época dos fatos, porém veio a ser 

condenado posteriormente por roubo, tendo respondido ao executivo de 

pena 329580. Logo aumento 06 (seis) meses a sua pena. Não existem no 

feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta 

social do réu. Os motivos do delito são normais à espécie. As 

circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. 

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que 

afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que 

há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, 

tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta 

responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que 

seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são 

ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o 

entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade não merece maior reprovabilidade, já a 

natureza da droga (pasta base de COCAÍNA e MACONHA) autoriza o 

recrudescimento da sanção basilar, posto que tal entorpecente é o mais 

problemático para as políticas públicas, devendo a pena ser majorada em 

06 (seis) meses.

 Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 600 

(seiscentos) dias multas.

 Não existem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Na terceira 

etapa dosimétrica, não verifico a incidência de qualquer causa de aumento 

de pena e de diminuição de pena, razão qual torno a sanção definitiva em 

07 (sete) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas.

3.2. Dosimetria da pena do delito de tráfico para a ré Ângela Correia dos 

Santos.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes da ré, eis que a mesmo é primária. Não existem no feito 

elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social 

da ré. Os motivos do delito são normais à espécie. As circunstâncias não 

verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As consequências 

são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a 

sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico 

de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente 

aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o 

vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto 

à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que 

só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e 

dor. Não há como alegar que o entorpecente da ré é “milagroso” e não 

gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o 

Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A quantidade não merece 

maior reprovabilidade, já a natureza da droga (pasta base de COCAÍNA e 

MACONHA) autorizando o recrudescimento da sanção basilar, posto que 

o primeiro entorpecente é o mais problemático para as políticas públicas, 

devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

 Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e em 600 (seiscentos) dias multas.

 Não existem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Na terceira 

etapa dosimétrica, bem como, inexiste a incidência de qualquer causa de 

aumento de pena e de diminuição de pena, razão qual torno a sanção 

definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 600 

(seiscentos) dias multas.

3.3. Dosimetria da pena do delito de associação ao tráfico para o réu 

Sandoval Almeida Silva.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos 

antecedentes do réu, era primário à época dos fatos, porém veio a ser 

condenado posteriormente por roubo, tendo respondido ao executivo de 

pena 329580. Logo aumento 06 (seis) meses a sua pena. Não existem no 

feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta 

social do réu. Os motivos do delito são normais à espécie. As 

circunstâncias não verifico nenhuma à justificar a sua desfavorabilidade. 

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que 

afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que 

há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, 

tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta 

responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que 

seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são 

ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o 

entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade não merece maior reprovabilidade, já a 

natureza da droga (pasta base de COCAÍNA ) autoriza o recrudescimento 

da sanção basilar, posto que tal entorpecente é o mais problemático para 

as políticas públicas, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

 Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 800 

(oitocentos) dias multas.

Não existem atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como 

não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição, em 05 (cinco) 

anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multas.

3.4. Dosimetria da pena do delito de associação ao tráfico para a ré 

Ângela Correia dos Santos.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes da ré, eis que a mesmo é primária. Não existem no feito 

elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social 

da ré. Os motivos do delito são normais à espécie. As circunstâncias não 

verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As consequências 

são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a 

sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico 

de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente 

aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o 

vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto 

à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que 

só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e 

dor. Não há como alegar que o entorpecente da ré é “santo” e não gera 

qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o 

Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece 

maior reprovabilidade, já a natureza da droga (pasta base de COCAÍNA e 

MACONHA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, posto que o 

primeiro entorpecente é o mais problemático para as políticas públicas, 

devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

 Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e em 800 (oitocentos) dias multas.

Não existem atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como 

não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição, 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multas.

3.5. Do concurso de crimes.

Reconheço o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do CP, vez que 

evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a bens 

jurídicos distintos, razão qual procedo com a somatória das penas 

impostas, chegando-se ao patamar de 11 (onze) anos de reclusão e 1.400 

(Mil e Quatrocentos) dias-multas para cada um da condenada Ângela e em 

patamares de 12 (doze) anos e 1.400 (Mil e Quatrocentos) dias-multas 

para o réu Sandoval.

3.6. Da pena de multa.

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.7. Do regime.

 Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, 

alínea “a” do CP, então é que fixo o regime fechado.

 3.8. Da decretação da Prisão.

Considerando a presente decisão, qual reconhece que a autoria dos 

crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade recaem sobre 

os condenados, bem como diante do quantum da pena imposta, DECRETO 

a prisão preventiva de Sandoval Almeida Silva e Ângela Correia dos 

Santos. Expeça-se o necessário mandado de prisão com o registro no 

banco de dados mantido pelo CNJ.

4. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos da condenada, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Deixo de condenar os acusados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois assistidos pela Defensoria Pública.

Imperioso destacar que na definição jurídica, o perdimento de bens, é a 
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perda ou privação de bens do particular em favor do Estado. Figura nas 

legislações atuais ora como pena acessória, efeito da condenação, efeito 

civil do crime ou ainda como medida de segurança.

 Disciplina o art. 5º, no inciso XLVI: “a lei regulará a individualização de 

pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição de liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos.

Neste sentido, dispõe ainda o parágrafo único, do art. 243, das 

Disposições Constitucionais Gerais:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá 

em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e 

recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de 

fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico destas 

substâncias”.

Como também, a Lei nº 11.343/06 estabelece que: “Art. 63. Ao proferir a 

sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou 

valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.”

Pois bem, fazendo uma leitura Constitucional das Leis encimadas, 

infere-se que o interesse do legislador era que o perdimento dos bens se 

desse à um Ente Federativo (Poder Público). De modo que, quando prevê o 

perdimento em favor do Estado, a fim de que sejam aplicados em prol de 

serviços e operações sistemáticas de prevenção e repressão ao crime de 

tráfico, tornando-se mais adequada à realidade, ao longo que, não escapa 

à intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público.

Posto isto, declaro a perda dos objetos e valores que por ventura não 

restou comprovada a proveniência lícita constantes de fl. 21/22 em favor 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Proceda-se com as comunicações e 

expedições necessárias.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677647 Nr: 9310-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DE LIMA, CARLOS 

ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação do advogado dos réus, Rafael Santos de Oliveira, OAB/MT n.º 

14885, para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612406 Nr: 2876-93.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (..) 3. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, de modo que ABSOLVO MAICON SOUZA ROSA, qualificado 

nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. Proceda com a 

destruição da faca apreendida, bem como restitua a bicicleta, documentos 

pessoais e o celular apreendido ao denunciado, qual, em sendo intimado e 

não comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, fica determinado desde 

logo a destinação de tais bens ao ESTADO. Após a coisa julgada, 

arquive-se o feito mediante as formalidades legais. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 327429 Nr: 5461-60.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória para 

ABSOLVER EDILAINE DOS SANTOS RODRIGUES, qualificada nos autos, e 

o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. Proceda com o levantamento 

dos valores apreendidos, bem como restitua-se os celulares apreendidos, 

em sendo a ré intimada e não comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, 

fica determinado, desde logo, a destinação de tais bens ao ESTADO. Após 

a coisa julgada, arquive-se o feito mediante as formalidades legais. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 615071 Nr: 5726-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EMILIO PAES, IZABEL ANTONIA DA 

SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade da acusada IZABEL ANTONIA 

DA SILVA FERNANDES, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 

107, IV do CP. Por sua vez, ABSOLVO CLAUDINEI EMILIO PAES, 

qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. 

Restitua a câmera digital e o celular apreendido aos denunciados, qual, em 

sendo s e não comparecerem no prazo de 15 (quinze) dias, fica 

determinado, desde logo, a destinação de tais bens ao ESTADO. Após a 

coisa julgada, arquive-se o feito mediante as formalidades legais. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681899 Nr: 13206-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 (...) Dispositivo. CONCEDO a liberdade provisória, em consonância como o 

parecer ministerial de fls. 57/58, ao indiciado VALMIR FRANCISCO GOMES, 

devidamente qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: I - 

Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código 

de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a 

este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);III – Proibição do 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Art. 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.V – Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de 

trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 
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nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.Em caso de 

descumprindo de alguma das medidas acima descritas, poderá ser 

decretada a prisão preventiva do acusado. 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.Nos termos do Artigo 21 da Lei 

11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão 

(soltura do acusado), informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por 

parte do acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para 

as providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva.Intimem-se.Rondonópolis, 05 de Outubro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671352 Nr: 3723-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BAETZ COUTINHO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS, OAB 

21.614/O MT para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652523 Nr: 2103-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB16.257 - 

MT para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632770 Nr: 4535-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON FRANCISCO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Tales Passos de Almeida, OAB15.217/MT 

para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671210 Nr: 3595-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZER ALAN PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JOSE APARECIDO P. VERISSIMO, OAB 6612 

A MT para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662673 Nr: 11183-94.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

OAB:11843/MT, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 662673

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela autoridade policial a este Juízo, 

diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Lei nº. 11.340/06.

As medidas protetivas foram deferidas em 12/07/2017 (fls. 16/18).

Anoto que a vítima declarou em entrevista junto à Equipe Multidisciplinar 

que não possui interesse na manutenção das medidas protetivas, 

consoante se verifica de fls. 41.

 O Ministério Público pugnou pelo arquivamento da presente medida (fls. 

40).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Inicialmente, nota-se, que a medida de urgência, de caráter provisório já 

atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da presente medida nos 

termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil é 

medida que se impõe.

Assim, diante do acima exposto e, em consonância com o parecer 

ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636058 Nr: 7171-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11.793 MT

 Código: 636058

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de oitiva da testemunha Valéria Pereira 

da Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 138.

Outrossim, defiro a cota ministerial de fls. 152.

Com efeito, designo audiência para o dia 09/10/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636058 Nr: 7171-08.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11.793 MT

 dia 09/10/2018, às 17h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636058 Nr: 7171-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11.793 MT

 Código 636058

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 136, dê-se vista dos autos ao Minsitério 

Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638857 Nr: 621-60.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 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$ 

3.332,96 e Taxa Judiciária no valor R$ 3.378,36 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.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE-1004485-71.2018.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

15796180 ). Sinop/MT, 08 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008957-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS (REQUERIDO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAURICIO BRIDI DI DOMENICO (TESTEMUNHA)

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008957-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EUCLIDES 

MARIA, FABRICIO MOTA MARIA, RODRIGO JULIANO MOTA MARIA, 

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA REQUERIDO: JOSE ELOIR FREITAS, 

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS Vistos etc. Sem prova de prévios compromissos 

judiciais agendados, dos quais intimados, não há razão plausível para o 

adiamento da solenidade. A petição conjunta não explicitou motivo algum 

para redesignar a audiência. A petição dos requeridos informa, sem 

prova, compromissos fora do Estado, sabe-se lá quais, para o período de 

15/10/2018 em diante, sendo que a audiência está marcada para 

09/10/2018. Demais, ao que tudo indica, as testemunhas foram 

notificadas, conforme comprovante da EBCT agregado com a segunda 

petição referida. Portanto, indefiro os pedidos e mantenho a audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 08 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012871-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TIUSO WAKI (AUTOR(A))

ORLANDIR DA ROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA CORDOVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012871-27.2017.8.11.0015. AUTOR (A): MARIO TIUSO 

WAKI RÉU: ROGERIO PEREIRA CORDOVA Vistos etc. Diante do 

transcurso de lapso superior ao postulado no id. 14451666, intime-se a 

parte autora para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o 

que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 08 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 165964 Nr: 762-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do exequente para, no prazo legal, providenciar o 

preparo da Carta Precatória expedida ou retirá-la em Secretaria para 

cumpriemnto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131730 Nr: 10946-57.2010.811.0015

 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: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, ANTONIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAMOS, TRANSTERRA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÊNUS MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:8677/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p.150, até a data de 

30/06/2019, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, manifeste-se a parte autora em 05 

dias, independentemente de nova intimação, cientificada desde logo de 

que sua inércia será interpretada como integral cumprimento do acordo, a 

resultar na extinção do processo pelo pagamento, conforme já frisado na 

homologação de p. 146.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 152. Anote-se para fins das 

intimações de estilo, mas respeitado o pedido de p. 151.

 Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258046 Nr: 2523-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

Silverio Gonçalves Pereira - OAB:OAB/MT4720/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela requerido 

foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO o requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83446 Nr: 924-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP, 

JEFERSON ODAIR DIEL

 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: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 209, pelo prazo de 40 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte autora, 

independentemente da mera intimação, para que no prazo de 05 dias seja 

impugnado o que entender de direito, cientificado desde logo que sua 

inércia poderá resultar em abandono da causa.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 209. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 8268-74.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CIRINO DE ALMEIDA, JANE MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 112, pelo prazo de 90 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, impugnando o que entender 

de direito, sob pena de extinção por abandono.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop-MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87571 Nr: 5007-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas judiciais pela parte exequente.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002735-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESSI DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S A CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURICIO SILVEIRA DIAS (REQUERIDO)

FABIO SEITI HORINOUCHI (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CRISTA COMUNIDADE ADALGISA (REQUERIDO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ARCA - ASSOCIACAO RECREATIVA CRISTA ADVENTISTA (REQUERIDO)

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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SINOP Processo: 1002735-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GENESSI DE 

OLIVEIRA CUNHA REQUERIDO: ASSOCIACAO CRISTA COMUNIDADE 

ADALGISA, FABIO SEITI HORINOUCHI, S A CAMPOS & CIA LTDA - ME, 

SEBASTIAO ALVES CAMPOS, ARCA - ASSOCIACAO RECREATIVA 

CRISTA ADVENTISTA, MAURICIO SILVEIRA DIAS Vistos etc. Ação de 

rescisão contratual, na qual as partes acordaram, conforme petitório de Id. 

13562104. Entretanto, verificado que o acordo apresentado não está 

assinado por todos os interessados ou firmado por advogado com 

poderes de todos outorgados, salvo outra solução que a parte requerente 

entender pertinente, como a desistência da ação em relação aos demais 

que não firmaram acordo e nem constituíram advogado para firmá-lo. 

Portanto, intimem-se as partes, para em 15 dias apresentarem instrumento 

válido assinado por todos os requeridos que compõem o polo passivo da 

lide, ou juntar instrumento de mandato a advogado que já firmou ou venha 

firmar o acordo, ou ainda apresente desistência em relação aos que não 

firmaram acordo, preenchendo os requisitos de existência e de validade, 

sob pena de seguimento da ação em relação aos demais que não se 

compuseram, com os ônus decorrentes, valendo o acordo apenas entre 

os transatores. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CLARO DOS ANJOS (AUTOR(A))

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001912-31.2016.8.11.0015. AUTOR(A): WILSON 

CLARO DOS ANJOS RÉU: ROMERO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP Vistos 

etc. Ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de tutela de urgência, aviada por Wilson Claro dos 

Anjos em face de Romero de Souza & Cia Ltda. – EPP, ambos qualificados. 

R. decisão inaugural de Id. 4447486 deferiu o benefício da assistência 

judiciária gratuita e indeferiu a tutela de urgência suscitada. Integrada a 

lide, conforme certidão de Id. 4822354. As partes se compuseram em 

audiência, consoante noticiado no termo de audiência de conciliação do 

CEJUSC, anexado no Id. 5781164. Relatados e examinados. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e 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. Já as custas originárias ficam a cargo da 

parte requerente, conforme pactuado, ficando estas suspensas por cinco 

anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado 

a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida, vez que ela é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios do seu respectivo patrono, ante o acordado. 

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, 08 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009084-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON TOMASELLI - ME (AUTOR(A))

JANDERSON TOMASELLI (AUTOR(A))

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORCENI WALDEMAR ZAGO (RÉU)

O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim das Primaveras, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009335-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA AGNER GALLO (REQUERIDO)

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

RUDIAR RIVERO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim das Itaúbas e Bairro Jardim das Primaveras, na cidade de 

Sinop/MT, e , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269885 Nr: 9694-09.2016.811.0015

 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: ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. No entanto, tendo em vista que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na 

forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. Decorrido o 

prazo recursal sem manifestação, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202698 Nr: 5088-06.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO - OAB:8684/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156682 Nr: 3752-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação (fl. 121).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183720 Nr: 4759-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A, Rodrigo Frasseto Goes - 

OAB:OAB/MT 17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.4. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela 

parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios.5. Consigno, 

por oportuno, que procedi à retirada da restrição junto ao Sistema 

Renajud.6. P. R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116631 Nr: 8960-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação (fl. 103).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora (NCPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173102 Nr: 8253-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE LÚCIA COTTICA CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação (fl. 91).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128067 Nr: 7282-18.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE TAVARES DOS REIS - 

OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237142 Nr: 10155-15.2015.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO TORQUATO RODRIGUES MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação (fl. 135).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

ausência de angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244990 Nr: 15080-54.2015.811.0015

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARQUIANE DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Honda tipo BIZ 125 ES/ ES F.INJ/ES MIX F.INJECTION, cor rosa, ano 

de fabricação 2014/2014, chassi n. 9C2JC4820ER544890, descrito na 

inicial, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da 

sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Consigno a 

baixa da restrição junto ao Renajud.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 

85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183325 Nr: 4345-30.2013.811.0015

 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: JOAO CARLOS BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON OTÁVIO OLIVEIRA BECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS MUZZOLON - 

OAB:58.244 OAB/PR

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte ré, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da desistência da ação formulado à 

fl. 59, consignando que a inércia ensejará em anuência.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273776 Nr: 12243-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da presente ação (fl. 46).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

angularização processual.

4. Consigno a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183005 Nr: 3990-20.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no segundo parágrafo da 

decisão de fls. 244, sem que fosse apresentado comprovante de quitação 

do débito pela parte executada (citada às fls. 245 e verso). Certifico ainda 

que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para apresentar 

cálculo atualizado do débito indicando bens penhoráveis. Prazo: Quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 15601-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as buscas realizadas fls. 165/176. Prazo: 15 

(quinze) dias, bem como, indicar em qual endereço quer a citação, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107945 Nr: 336-64.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA XAVANTE, IDAIR BROCH, CARMEN PIZZATTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:12476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a)a 

manifestar-se quanto a devolução da carta precatoria expedida sem 

cumprimento (fls. 152/156). Prazo: quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223083 Nr: 1483-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANZELLI & STEFANELLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - 

OAB:7330/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013, Rosangela 

Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as buscas realizadas fls. 65/68. Prazo: 15 

(quinze) dias, bem como, indicar em qual endereço quer a citação, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268772 Nr: 8947-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as buscas realizadas fls. 72/74. Prazo: 15 

(quinze) dias, bem como, indicar em qual endereço quer a citação, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205410 Nr: 7304-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARIA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor de fl. 78/verso. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253111 Nr: 19857-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA FAVERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as buscas realizadas fl. 48/50. Prazo: 15 

(quinze) dias, bem como, indicar em qual endereço quer a citação, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 4201-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Volkswagen Gol 1.6, ano/modelo 2011, de cor branca, placa 

EYC9973, Chassi 9BWAB05U1CT132820, descrito na inicial, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264296 Nr: 6120-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA RIBEIRO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Renault Sandero (Techno Pack Plus), cor prata, ano/modelo 

2015/2015, placa QBK0554, chassi 93Y5SRD64FJ780428, descrito na 

inicial, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da 

sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 
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os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88293 Nr: 5779-64.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERTRUDES FERNANDES NAVARRO, FIRMINO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 328/329.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação (30.02.2019).

3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando 

que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento (NCPC, art. 

924, II).

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273584 Nr: 11993-56.2016.811.0015

 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: RAIMUNDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar a parte autora Raimunda da Silva Santos, a quantia de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente 

à complementação da indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

04.05.2012. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a parte autora decaiu da mínima do pedido, com 

fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161182 Nr: 8708-31.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEBOM MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ratifique o acordo de fl. 424 e/ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção de cumprimento da obrigação e extinção do feito pelo 

pagamento.

2. Concomitantemente, intimem-se as partes, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos 

autos acerca dos valores depositados judicialmente (fl. 455/455v), sob 

pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187777 Nr: 9052-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ZANATO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RODRIGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 16.420, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 80/82.

2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para cumprimento da 

obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, informando se 

houve a quitação do acordo e/ou formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará extinção do 

processo pelo pagamento (NCPC, art. 924, II).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227423 Nr: 4109-10.2015.811.0015

 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: JOCELI GRAPIGLIA BALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:MT 11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória para CONVERTER o mandado inicial 

em executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015), condenando a parte ré ao 

pagamento da importância descrita na exordial. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte credora a se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.P.R.I.C. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214675 Nr: 14689-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 Vistos em correição permanente.
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1. Retifique-se a D.R.A. para que conste “Cumprimento de Sentença”.

2. Certifique-se a Sra. Gestora eventual pagamento e/ou apresentação de 

impugnação pela parte executada no prazo legal.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222816 Nr: 1329-97.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar à requerente Terezinha Maria Rauber, a quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referentes à complementação 

da indenização do seguro DPVAT em conformidade com o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 03.09.2014. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Considerando que a 

parte autora decaiu da mínima do pedido, com fulcro no artigo 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208241 Nr: 9627-15.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar à requerente Maria Emilia dos Santos Silva, a quantia 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) referentes à 

complementação da indenização do seguro DPVAT em conformidade com 

a Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05.02.2013. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219616 Nr: 18055-83.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

No entanto, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade, 

a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C. Decorrido o prazo recursal sem 

manifestação, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180458 Nr: 1291-56.2013.811.0015

 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: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB, BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - 

OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença (fls. 216/217), 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

2. 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 (fl. 

221/224 e 225).

3. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

4. Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

5. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272904 Nr: 11592-57.2016.811.0015

 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: PAULINA ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS GARCIA GRIMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:OAB/MT 19.749

 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 (fls. 

60/61).

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 
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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. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo.

5. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120007 Nr: 12168-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO, CIRLEI BRAZ NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA DA SILVA - 

OAB:10.235-MT, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 224/226.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (30.03.2022), 

com fulcro no artigo 1.266 c/c artigo 1.267, ambos da CNGC/MT, 

interpretados extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando que a 

inércia ensejará na presunção do cumprimento integral da obrigação e, 

consequente extinção do feito pelo pagamento.

4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividades forenses, 

mantendo em aberto na Distribuição.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 326328 Nr: 7260-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT, VILMA LIMA GALADINOVIC 

ALVIM - OAB:3526-B/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que o Ministério Público não foi notificado para 

comparecer a audiência, redesigno a audiência para oitiva das 

testemunhas Marcio Cavalcante e Paulo Marcelo Winter para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 15h30min.

2. Requisite-se o comparecimento das testemunhas (NCPC, art. 455, § 4º, 

III).

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248928 Nr: 17647-58.2015.811.0015

 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: SÍLVIO HENRIQUE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:OAB/MT 20.949-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209848 Nr: 10865-69.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA MARIA WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669, ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126363 Nr: 5577-82.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MC ALENCAR LTDA EPP, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Vistos em correição permanente.

1. Considerado que a parte ré compareceu em juízo e informou o 

pagamento do valor devido (fls. 241/245) e que a parte autora não se 

opôs (fl. 251), com fundamento no artigo 526, § 3º, do Código de Processo 

Civil, interpretado extensivamente, declaro satisfeita a obrigação.

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores, na forma requerida à fl. 251.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178821 Nr: 14675-23.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na petição inicial para o fim de condenar a requerida 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar à 

requerente Cristiana Pereira da Silva, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil 
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trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

complementação da indenização do seguro DPVAT em conformidade com 

o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

21.04.2009. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186114 Nr: 7280-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de ação declaratória c/c danos morais em fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Cleberson Daghetti em face de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico (fls. 362/367).

1.1. Instada a pagar (fl. 369), a parte executada efetuou o depósito judicial 

dos valores executados (fls. 370/373).

1.2. A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores (fl. 380).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que se extingue o 

processo de execução, quando a obrigação for satisfeita, conforme prevê 

o artigo 924, inciso II, do CPC.

2.1. Desta forma, considerando o depósito judicial efetuado pela parte 

executada, não havendo qualquer impugnação e que a parte exequente 

manifestou pela liberação dos valores, não manifestando oposição (fl. 

380), presume-se a anuência com os valores depositados, impondo-se a 

extinção do feito pela satisfação da obrigação.

2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que já incluso no montante depositado.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos valores, 

expeça alvará(s) para liberação, na forma requerida à fl. 380.

5. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121950 Nr: 1110-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MOUGENOT BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SIMONE BESOLD, para devolução dos autos nº 

1110-60.2010.811.0015, Protocolo 121950, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271151 Nr: 10525-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SELZLEIN - ME, ALEXANDRO 

SELZLEIN

 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:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta citação)pela ECT com alínea "não existe o Nr". 

Prazo: 15(quinze) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. PAULO MORELI para que no prazo de 

cinco dias diga se o seu constituinte e as testemunhas DARCY e EDSON 

comparecerão independente da intimação deste juízo à audiência 

designada para o dia 12/12/2018, às 13:30 horas ou, no mesmo prazo 

informe endereço atual e completo (Rua, numero, bairro, cidade) da 

testemunha Darcy Maciel Costa e do autor, a fim de possibilitar sua 

intimação, bem como efetue o depósito das diligências necessárias ao 

cumprimento do mandado de intimação das testemunhas Darcy e Edson, 

no bairro Portal da Mata e outro a informar, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Intimar o advogado da requerida Dr. MARCO AURELIO PIACENTINI para 

que no prazo de três dias diga se sua constituinte comparecerá à 

audiência designada para o dia 12/12/2018, às 13:30 horas, independente 

de intimação ou, no mesmo prazo informe seu atual endereço, tendo em 

vista que as cartas de intimações retornaram sem o devido recebimento, 

com a informação da EBCT "mudou-se"(557vº), sob pena de ser aplicado 

o disposto no art. 274, § único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156740 Nr: 3813-27.2011.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pela requerida no valor de R$6.868.46, conforme guia de fls.177, 

referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196436 Nr: 18179-03.2013.811.0015

 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: DELCIR CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS DAL PRÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, 7.2.1, e artigo 162, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado do 

Requerente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

petição e documento de fls. 78/79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236218 Nr: 9554-09.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTIANE DE SOUZA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimar a advogada da requerida Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ para 

que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito sobre o laudo pericial de fls.159/163 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165670 Nr: 508-98.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON LUIZ CECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certifico e dou fé, nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, 

VI do NCPC., que o Recurso Adesivo interposto pelo Requerente juntado 

aos autos às fls.103/106, fora protocolizado no prazo de Lei, bem como 

de que a parte recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso Adesivo, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158703 Nr: 5924-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH, ADAIR JORGE 

MONBACH - ME

 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: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, ante o decurso do prazo de 

suspensão e certidão negativa lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 

170, que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166937 Nr: 1768-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE APARECIDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o 

que entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 416, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169905 Nr: 4898-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MANOEL BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ÉRICA A. DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 14.027, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - 

OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. VOLMIR RUBIN para que no prazo de 

cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito acerca da 

petição e comprovante de depósito e documentos de fls. 205/254 dos 

autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222493 Nr: 1167-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEI ANTONIO POLLO, VIDRAÇARIA BELAS 

ARTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES para 

que, querendo, acompanhe o cumprimento do mandado de penhora 

expedido, a fim de que sejam indicados os bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223065 Nr: 1473-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAMENON MARTINS LEITE FILHO, A 

LOCAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COBRANÇA LTDA 

ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da penhora e avaliação de fls. 138/147 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217675 Nr: 16750-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. IEDA MARA SOARES DA SILVA para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Porto Alegre do Norte - 

MT (Confresa), com a finalidade de proceder a penhora e demais atos, 

sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009155-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAIR KAUFFMAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAIANE SANTOS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

FABIO LUIS ROYER (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO PJE 1009155-55.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da REQUERIDA 

para em quinze dias recolher as custas e taxas processuais. Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 8 de outubro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009883-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009883-96.2018.8.11.0015 Solicite-se cópia da 

procuração conferida ao advogado da parte, conforme dispõe o art. 260 

do CPC. Assim, estando presentes os documentos necessários (art. 260 

do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. 

Decorrido o prazo, não cumprida as formalidades legais, devolva-se o 

presente feito ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009934-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A 

(REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERIDO)

ALINE MONTEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009934-10.2018.8.11.0015 Se presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009919-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

(REQUERENTE)

MARCOS DANIEL ROVEA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE S. PINTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009919-41.2018.8.11.0015 Se presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008169-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008169-04.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: Alto da Glória, em Sinop-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 8 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 338066 Nr: 14817-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PASA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHITE HARA, MARCO ANTONIO 

BORTOLUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça para o cumprimento do Mandado de Citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 920-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SOARES FERREIRA 

ALVES - OAB:OAB/SP 155.992, ANDREY FREITAS FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 338.361, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, FERNANDO 

HENRIQUE RAMOS ZANETTI - OAB:OAB/SP 123.433, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, tendo em vista 

que a carta de intimação do executado foi devolvida com a alínea: 

"desconhecido" (fls. 140 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79516 Nr: 7841-14.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA SILVA E MARQUES 

MATTOSINHO LTDA. (M M SERVICE), JADIR DAVANSO, MARCELO 

MATTOSINHO FERREIRA DA SILVA

 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: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado 

do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171203 Nr: 6291-71.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, WALTHER ESTEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - OAB:24912, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 INTIMAÇÃO do DR. RODRIGO DE FREITAS SARTORI, para regularizar a 

representação processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 112083 Nr: 4384-66.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, para, no prazo de 15 

(quinze) dias efetuarem o o pagamento do débito no valor de R$10.423,62, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

 ADVERTÊNCIA: decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem que haja o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) para que os 

executados, independentemente da penhora ou nova intimação, 

apresentem nos próprios autos, sua impugnação.

Decisão de fls. 304 a 306: “(...) Desta forma, apesar de ter 

substabelecimento SEM RESERVA de poderes, às fls. 184, o peticionário 

de fls. 302, faz jus ao recebimento da verba honorária fixada na sentença. 

Assim, defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 302. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha 

com o cálculo do valor atualizado do débito, retirando do montante a multa 

prevista no art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não foi oportunizado 

ao executado o cumprimento da obrigação. Após, com a planilha 

atualizada, 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). Por fim, intime-se pessoalmente o Banco do 

Brasil S/A para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar conta bancária a fim de 

possibilitar a restituição dos valores depositados às fls. 292/293. 

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223084 Nr: 1484-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CHARRUA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159013 Nr: 6291-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. J. MADEIRAS LTDA., CREOMIRO DIAS DE 

OLIVEIRA, I.G. NEDEFF E CIA LTDA, GUILHERME NEDEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. J. MADEIRAS LTDA., CNPJ: 

02544185000120, Inscrição Estadual: 13.184.875-5 e atualmente em local 

incerto e não sabido I.G. NEDEFF E CIA LTDA, CNPJ: 03828006000220. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: De acordo com os autos, em 05/09/2005, agentes 

ambientais da SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

constataram que, a mando da primeira empresa REQUERIDA, de 

propriedade e dirigida pelo segundo REQUERIDO, for transportado 54,239 

m3 de madeiras, sendo 18,173 m3 de madeira serrada da essência 

Cedrinho e 36,066 m3 de madeira de essência Cambará, sem autorização 

válida de transporte emitida pela autoridade competente, ou seja, o 

transportador portava uma autorização de transporte furtada; em virtude 

do que foi lavrado o Auto de Infração nº 410263, juntado aos autos. Diante 

da infração ambiental, os agentes ambientais efetuaram a apreensão do 

veículo utilizado para o transporte e do produto vegetal apontado, 

conforme Termo de Apreensão nº 04. Foram apreendidos ainda, os 

seguintes documentos: a “ATPF” objeto de crime contra o patrimônio, nota 

fiscal, romaneio e certificado de identificação da madeira supra, conforme 

Termo nº 330110. Constatou-se, à vista dos documentos apreendidos, 

que as madeiras eram transportadas ilegalmente sob o comando da 

primeira empresa REQUERIDA, de propriedade e dirigida pelo REQUERIDO 

CREOMIRO, os quais a venderam à segunda empresa REQUERIDA, 

NEDEFF E CIA LTDA., de propriedade e sob a direção do último 

REQUERIDO, sendo certo que todos os REQUERIDOS experimentaram e 

experimentariam lucro com tal atividade em detrimento do meio ambiente. 

Assim, com d=suas condutas, os REQUERIDOS concorreram para que 

fossem ultimadas extrações ilegais de madeiras em Sinop, haja vista que 

ao venderem, determinarem o transporte e efetivamente transportarem 

madeira sem guia de transporte válida, há de se concluir que as madeiras 

apreendidas tenham sido extraídas do ambiente natural sem autorização 

de desmate pelo órgão ambiental competente. Por fim, argüii-se que, in 

casu, a responsabilidade civil por danos ambientais que recai sobre os 

REQUERIDOS é objetiva e solidária como se exporá doravante. (...) DOS 

PEDIDOS: Posto isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pela PROMOTORA DE Justiça subscritora, requer digne-se 

Vossa Excelência de: 1. RECEBER A PRESENTE E DETERMINAR A 

CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, no endereço declinado na testilha da 

presente, para, se assim desejarem, responderem à presente ação no 

prazo legal, sob pena de revelia, permitindo-se ao oficial de justiça 

utilizar-se da exceção prevista no art. 172, § 2º, do Código de Processo 

Civil; 2. A FINAL, CONDENAR OS REQUERIDOS AO RESSARCIMENTO DOS 

DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS E IMATERIAIS, em razão de suas 

responsabilidades objetiva e solidária ambiental para cuja prática 

concorreram, arbitrando-se condenação em dinheiro a ser depositada no 

fundo estadual de reparação ambiental, com suporte do parágrafo único, 

do artigo 13 da Lei nº 7374/85, sugerindo-se, desde logo, em condenação 

nos termos do art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, no importe de R$ 16.271,00 

(dezesseis mil, duzentos e setenta e um reais), somados ao dano moral 

difuso ao meio ambiente a ser fixado por esse r. Juízo. Protesta provar os 

fatos alegados por todos os meios de prova em direito admitidos e, além 

das provas já carreadas aos autos, protesta pelo depoimento pessoal dos 

REQUERIDOS, pela realização de provas técnicas e testemunhais, cujo rol 

será oportunamente juntado em juízo. Para efeitos fiscais, dá-se a causa o 

valor de R$ 16.271,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e um reais). 

Sinop/MT, 07 de julho de 2011. AUDREY ILITY – Promotora de Justiça. 

DECISÃO: (FL. 69) “Vistos etc. RITO ORDINÁRIO. I – CITE-SE o Requerido 

para, querendo, CONTESTAR a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente 

de que, não contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora na inicial, nos termos dos artigos 2 85 e 297 

do Código de Processo Civil; II - Após, à IMPUGNAÇÃO e CONCLUSO para 

designação de AUDIÊNCIA PRELIMINAR. III – INDEFIRO os benefícios do art. 

172, parágrafo 2° do CPC, para realização de CITAÇÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de julho de 2011. Clóvis Mario Teixeira 

de Mello – Juiz de Direito.” Decisão: (fl. 170): Defiro o pedido de fls. 169. 

Cite-se, o requerido GUILHERME NEDEFF por edital, com prazo de 30 (trinta 

dias), nos termos da decisão de fls. 69. Ademais, solicite-se informação 

quanto ao cumprimento da Carta Precatória de fls. 160. Intime-se. 

Sinop/MT, 16/09/2016. Giovana Pasqual de Mello –Juíza de Direito.”

Despacho/Decisão: Expeça-se mandado de citação para o endereço 

constante às fls. 116.Restando infrutífera a diligência, defiro o pedido de 

fls. 208. Cite-se, por edital, as requeridas I. J. MADEIRAS LTDA e I. G. 

NEDEFF E CIA LTDA, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão 

de fls. 69.Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.Após, dê vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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, Regina Beatriz Martins 

Fiel, digitei.

Sinop, 27 de setembro de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1140-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÔNIO 

CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, ELIZABETH CANA VERDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MIDSAN MENA SANTOS - 

OAB:OAB/SP 82453, OSVALDO LUIS GROSSI DIAS - OAB:OAB/SP 

67.055-A

 INTIMAÇÃO dos EXEQUENTES para em quinze dias manifestarem sobre 

impugnação de fls. 338 a 388.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004869-34.2018.8.11.0015 Determino a busca de 

endereço de SEBASTIÃO DE SOUSA VIEIRA – CPF 996.802.543-72, 

através dos Sistemas BACENJUD e INFOJUD. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da decisão de ID nº 

13353601. Restando infrutífera a busca, cite-se por edital Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009581-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DUCTRA SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009581-67.2018.8.11.0015 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). 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. (827, caput, §1º, do 

CPC). 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 
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recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, 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). 6- Poderá o devedor, ainda, 

no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008853-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (AUTOR(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1008853-60.2017.8.11.0015 WILSON ANTÔNIO 

BASTIAN EPP, devidamente qualificada e representada nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em face do 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A, alegando que firmou com o requerido duas 

cédulas de crédito bancário, as quais possuem abusividades, ante a 

cobrança de juros remuneratórios acima do percentual estipulado em 

contrato e da taxa média de mercado e de forma composta; bem como 

pela cobrança indevida da tarifa de abertura de crédito (TAC). 

Acrescentou que não restou especificado o sistema de amortização 

utilizado no contrato e o índice de correção monetária utilizado pela 

requerida. Diante de tais fatos, requereu, em tutela antecipada, a 

suspensão da exigibilidade do débito. Ao final, postulou pela revisão do 

contrato, com o expurgo dos valores cobrados de forma ilegal (juros 

remuneratórios, sistema de amortização, TAC e índice de correção 

monetária), com a consequente devolução dos valores, na forma do artigo 

42, § único do CDC. Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 9125166 

a 9125915. Recebida a inicial, a antecipação de tutela foi indeferida, 

conforme decisão de Id nº. 10686653. Devidamente citado (Id nº. 

10946648), o requerido deixou de apresentar contestação, conforme 

certidão de Id nº. 13203043. Posteriormente, o requerido compareceu nos 

autos, conforme petitório de Id nº. 14794231, e sustentou a impossibilidade 

de decretação de revelia, bem como alegou que o requerente não 

apresentou os comprovantes de pagamento, comprovando a quitação das 

cédulas de crédito em discussão. Afirmou ser necessária a presença no 

feito de Wilson Antônio Bastian EPP, Marisa Fátima Novakowski Bastian e 

Wilson Antônio Bastian, eis que subscreveram as cédulas de crédito 

bancário em discussão, na qualidade de avalistas. Juntou os documentos 

de Id nº. 14794231 a 14794267, bem como cópia do processo executivo 

que move em face da requerente, perante o Juízo da 3ª Vara Cível de 

Sinop/MT (Id nº. 14794302). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Verifica-se que o requerido, embora devidamente citado no Id de nº. 

10946648, deixou de apresentar contestação. Assim, incidem os efeitos 

da revelia, a que se refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, 

cabendo o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 

355, inciso II, do mesmo diploma legal. Insta destacar, no entanto, que o 

alcance do artigo 344 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, 

porquanto a revelia não induz, obrigatoriamente, à procedência do pedido 

inicial, já que a presunção de veracidade é relativa, devendo o magistrado 

se atentar para as evidências e provas dos autos, notadamente neste 

caso, em que a matéria é eminentemente de direito e o seu deslinde passa 

pelo crivo da análise das cláusulas contratuais em questão. Nesse sentido 

é o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MATÉRIA 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – PEDIDOS GENÉRICOS DE ILEGALIDADE 

DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO DE 

TERCEIRO – CLÁUSULA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO 

DESPROVIDO. É absolutamente irrelevante a discussão das matérias 

ligadas à revelia ou inversão do ônus da prova, uma vez que inexiste 

questão de fato controvertida no processo. A discussão relativa a 

legalidade dos encargos contratados é matéria exclusivamente de direito, 

não estando sujeita a presunção de veracidade. A súmula n. 381, do STJ, 

impede o julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas 

firmadas nos contratos bancários. Portanto, o autor tem o dever de indicar 

quais são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a 

formulação de pedido genérico de “declaração das cláusulas abusivas”. 

(Ap 23671/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).” 

Além disso, de acordo com o parágrafo único, do artigo 346, do Código de 

Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto , não lhe assiste 

razão, no que diz respeito a necessidade dos avalistas das cédulas de 

crédito bancário em discussão integrarem o polo ativo da lide, na qualidade 

de litisconsortes, haja vista que não se configura qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 114 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 114. 

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”. O avalista 

constitui garantia pessoal, autônoma e solidária, inerente aos títulos 

cambiais, sendo certo que não há obrigatoriedade em integrar o polo ativo 

de ação revisional, juntamente com o contratante. Verifica-se, outrossim, 

que a parte requerente pretende obter a revisão das cédulas de crédito 

bancário firmado entre as partes, no que concerne à taxa de juros 

remuneratórios, capitalização de juros, sistema de amortização, TAC e 

índice de correção monetária. Ademais, cumpre verificar a possibilidade 

de aplicação das normas contidas no sistema jurídico consumerista. Como 

é cediço, nos termos do artigo 2º da Lei 8.078/90 (CDC), “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. Depreende-se, pois, que o conceito de 

consumidor foi construído sob ótica objetiva, porquanto voltada para o ato 

de retirar o produto ou serviço do mercado, na condição de seu 

destinatário final. Dessarte, consoante doutrina abalizada sobre o tema, o 

destinatário final é aquele que retira o produto da cadeia produtiva, mas 

não para revendê-lo ou utilizá-lo como insumo na sua atividade 

profissional (destinatário econômico). A propósito, este é o entendimento 

de Claudia Lima Marques: “Destinatário final seria aquele destinatário fático 

e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Logo, 

segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático 

do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou 

residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não 

adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem 

seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no 

preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a 

exigida "destinação final" do produto ou serviço, ou, como afirma o STJ, 

haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e 

distribuição”. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 71. Por conseguinte, concernente à definição de 

destinatário final prevista no Código de Defesa do Consumidor, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a Teoria 

Finalista Aprofundada ou Mitigada, que alarga o conceito alhures, 

abarcando como consumidor todo aquele que possui certa vulnerabilidade 

em face ao fornecedor, seja ela econômica, técnica, jurídica, fática ou 

informacional. Nesse sentido: Pela teoria finalista, fica excluído da 

proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele 

cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, 

compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. 

Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela 

Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou 

serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. Em 

situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da 

teoria finalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica),embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de 

vulnerabilidade. 4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama 

fático delineado pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos 

fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum tipo de 

vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do CDC deve ser 

afastada, devendo ser preservada a aplicação da teoria finalista na 

relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. Recurso especial 

conhecido e provido." (Resp 1358231/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013)”. Nesse 

contexto, analisando o presente caso, não há que se falar na aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte requerente 

não se qualifica como destinatária final, haja vista que é empresa de 

pequeno porte e, ao que tudo indica, o valor auferido com a formalização 

das Cédulas de Crédito Bancário, são destinados ao desenvolvimento da 

atividade produtiva da empresa requerente. Ademais, o fato da empresa 

requerente celebrar contrato de adesão, aceitando as cláusulas 

pactuadas, não implica, por si só, vulnerabilidade, haja vista que se revela 

como atividade corriqueira na vida empresarial. Desta feita, sendo patente 

a ausência da relação de consumo no caso sub judice, enseja-se a 

adoção do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Nesse sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ [...] No tocante à aplicação 

do CDC, eis a letra do acórdão recorrido transcrito no que interessa à 

espécie: "In casu, do extraído dos autos, não se pode conferir tal 

qualidade, de destinatário final, à parte ré, que, conforme certidão 

simplificada fornecida pela Junta Comercial do Distrito Federal (fI. 144), é 

pessoa jurídica, com natureza de Sociedade Empresária Limitada, cujas 

atividades econômicas são o comércio varejista e atacadista de diversos 

produtos e o transporte rodoviário de produtos perigosos e cargas em 

geral, sequer qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Dessa forma, mais do que provável que os veículos arrendados 

pela requerida por meio do contrato em discussão - três Volkswagen do 

modelo Kombi - eram destinados ao desenvolvimento de sua atividade 

produtiva, mostrando-se configurada a atividade de consumo 

intermediária". A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em 

consonância com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido 

de que não se aplica o CDC quando o produto é adquirido para a 

implementação da atividade econômica da empresa.[...] Brasília-DF, 28 de 

maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 02/06/2015)”. Outrossim, de acordo com 

os artigos 478 e 479 do Código Civil, a revisão dos contratos somente 

será possível quando restar evidenciada onerosidade excessiva a alguma 

das partes contratantes. Desta feita, para que haja a modificação das 

cláusulas contratuais firmadas entre as partes, a requerente deve 

demonstrar a existência de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio 

contratual, consoante o que disciplina o artigo 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - 

CONTRATO DE FACTORING - PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - REVISÃO CONTRATUAL - 

AUSÊNCIA DE ACONTECIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS - 

MANTER IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Apenas será objeto de 

apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e 

discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. - Não se 

desincumbiu a apelante do ônus de provar a excessiva onerosidade do 

contrato, não se verificando a ocorrência de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, tampouco a extrema vantagem 

experimentada pelo apelado, impossibilitando, assim, a revisão da relação 

contratual. Desse modo, deve ser mantido o contrato nos exatos termos 

firmados pelas partes, visto não se enquadrar na excepcionalidade da 

teoria da imprevisão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.662110-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 04/05/2016, publicação da súmula em 16/05/2016)”. Com tais 

considerações, verifica-se que a parte requerente aduz que o contrato 

pactuado entre as partes prevê taxas de juros abusivas, devendo ser 

limitada à taxa média de mercado. Neste ponto, insta destacar que, no 

sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros 

remuneratórios e as instituiçõs financeiras não se sujeitam à limitação 

estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o 

entendimento da súmula 596/STF: “STF Súmula nº 596 - As disposições do 

Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou 

privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Desta forma, os 

juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, 

somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judicário quando 

destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Inclusive, esse 

posicionamento ensejou a formulação da Súmula 382 do Superior Tribunal 

e Justiça, in verbis: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com 

base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros 

contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na 

média de mercado: “Como média, não se pode exigir que todos os 

empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa 

média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se 

admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, 

conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas 

superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no 

REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 

04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, 

DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. 

Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média” Grifei. Desta forma, para que 

haja a revisão dos juros pactuados entre as partes, a requerente deve 

demonstrar nos autos a abusividade das taxas pactuadas com a 

comprovação do desiquilibrio contratual ou de lucros excessivos, sendo 

insuficiente a alegação de que a instituição financeira aplicou taxa de juros 

remuneratórios superiores ao patamar mercado. Nesse sentido, 

colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. 

AÇÃO REVISIONAL. - Os juros remuneratórios cobrados por instituições 

financeiras devem obedecer às estipulações do Conselho Monetário 

Nacional, por força do enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Consoante 

orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 

543-C do Código de Processo Civil (REsp. n. 1.061.530/RS), a 

caracterização da abusividade do contrato com relação aos juros 

remuneratórios depende da comprovação cabal de que estão sendo 

cobradas taxas que excedam significativamente a média de mercado. 

Incumbe ao devedor provar que o percentual pactuado discrepa da praxis 

do mercado. [...] (TJ-RS - AC: 70066579814 RS, Relator: Paulo Sérgio 

Scarparo, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2015)”.Grifei. 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO [...] REQUISITOS PREENCHIDOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - 

LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO - 

EXISTÊNCIA DE SUA PREVISÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS E 

REMUNERATÓRIOS. [...] - Os contratos bancários não estão sujeitos à 

limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano, incidindo, em regra, a 

taxa livremente pactuada pelas partes. [...] (STJ, Recurso Repetitivo nº 

1.058.114 - Rel. JOÃO OTÁ). (TJMG - Apelação Cível 

1.0105.12.009036-7/003, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 

13/05/2016)”.Grifei. No caso dos autos, observa-se da cédula de crédito 

bancário de nº. 149722/00, de 04/08/2014 (Id n. 9125182), que a taxa de 

juros remuneratórios é de 39,28914% ao ano, a qual se mostra superior à 

do mercado. Com efeito, em consulta aos dados do Banco Central do 

Brasil - BACEN,verifica-se que, no mês de agosto/2014, a média do 

mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 

1 9 , 7 0 %  a . a .  ( d a d o s  r e t i r a d o s  n o  “ s i t e ” : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Tabela XIV - Taxas 

Médias de Juros por modalidade – Pessoa Jurídica- capital de giro – prazo 

maior que 365 dias). De igual modo, analisando a cédula de crédito 

bancário de nº. 167162, de 27/02/2015 (Id nº. 9125352), vislumbra-se que 

foi contratada a taxa de juros de 39,28902% ao ano. Contudo, a taxa 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, no mês de fevereiro/2017, para 

contratos desta espécie foi de 21,80% a.a. (dados retirados no “site”: 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Tabela XIV - Taxas 

Médias de Juros por modalidade – Pessoa Jurídica- capital de giro – prazo 

maior que 365 dias). A cobrança de juros em percentual acima da taxa 

média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, haja vista que 

causa desequilibrio contratual entre as partes, gerando vantangem 

excessiva a uma das partes. Neste ponto, insta salientar que, segundo o 

disposto nos artigos 422 e 480 do Código Civil, é possível a relativação do 

principio da pacta sun servanda, ensejando a revisão ou a resolução do 

contrato, sempre quando houver desproporcionalidade entre a prestação 

e a contraprestação, de modo a se evitar o desequilibrio contratual e a 

onerosidade excessiva. Em verdade, a boa-fé objetiva e a paridade 

contratual visam assegurar entre as partes contratantes a 

proporcionalidade entre suas obrigações e benefícios, impondo-se 

equilíbrio entre elas. Neste sentido, são as elucidativas lições da Jurista 

Maria Helena Diniz, a qual em sua Obra Código Civil Anotado, editora 

Saraiva, 11ª ed. P.406, afirma: “E a boa-fé objetiva prevista no artigo sub 
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examinem é alusiva a um padrão comportamental a ser seguido baseado 

na lealdade e na probidade (integridade de caráter) impedindo o exercício 

abusivo de direito por parte dos contratantes, no cumprimento não só da 

obrigação principal, mas também das acessórias, inclusive do dever de 

informar de colaborar , e de atuação diligente. A cláusula geral contida no 

art. 422 do novo código civil impõe ao juiz interpretar e quando necessário 

suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a 

exigência de comportamento leal dos contratantes, incompatível como 

conduta abusiva tendo por objetivo gerar na relação obrigacional a 

confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da distribuição de 

riscos e encargos ante a proibição do enriquecimento sem causa. E na 

interpretação da clausula geral da boa-fé deve se levar em conta o 

sistema do código civil e as conexões sistemáticas com outros estatutos 

normativos e fatores metajurídicos”. Nessa senda, constata-se que as 

taxas de juros previstas nas cédulas de crédito bancário firmadas entre 

as partes são exorbitantes, uma vez que superam em muito a média do 

mercado divulgada pelo Bacen para os períodos de contratação, 

configurando onerosidade excessiva, o que autoriza ao Magistrado a 

revisão do contrato para adequar a taxa àquela do mercado. Nesse 

sentido: “[...]Prevalência dos princípios da boa fé, probidade e 

obrigatoriedade das convenções, art. 422 do Código Civil Juros 

remuneratórios à taxa média de mercado”. [...] (TJ-SP - APL: 

70664020108260597 SP 0007066-40.2010.8.26.0597, Relator: César 

Peixoto, Data de Julgamento: 24/10/2012, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS Juros remuneratórios contratados em patamar que 

discrepa substancialmente da taxa média de mercado apurada pelo 

BACEN que deve servir de parâmetro para a limitação. [...]. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075989889, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria 

Hardt, Julgado em 26/04/2018)”. (TJ-RS - AC: 70075989889 RS, Relator: 

Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018) 

Outrossim, verifica-se que a parte requerente se insurgiu em face da 

capitalização mensal dos juros, alegando a sua ilegalidade. Ocorre que a 

Lei nº 10.931/04, artigo 28, § 1º, I, permite a capitalização de juros na 

cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se: "Art. 28. A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa 

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, 

seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de cálculo, ou nos 

extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2°. § 1° Na 

Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a 

dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o 

caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os 

demais encargos decorrentes da obrigação;" Outrossim, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização 

mensal é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a 

capitalização tenha sido expressamente pactuada. No caso dos autos, 

verifica-se que as cédulas de crédito bancário em discussão foram 

firmadas, respectivamente, em 04/08/2014 e 27/02/2015 (Id nº. 9125182 e 

9125352), ou seja, após a vigência da MP 1963-17. Ademais, é possível 

vislumbrar que houve a pactuação da capitalização, o que se pode aferir 

pela menção numérica das taxas de juros na cédula de nº 149722/00, de 

onde se extrai que as taxas anuais (39,28914% e 39,28902%) 

ultrapassam o duodécuplo das taxas mensais (2,80% e 2,800%), o que é 

suficiente para demonstrar a capitalização, conforme vem decidindo o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE 

JUROS. PACTUAÇÃO. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de 

a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. 2. Ante a ausência de comprovação cabal 

da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros 

remuneratórios acordada. 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se 

no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos 

bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de 

juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4[...]. (STJ – Quarta Turma 

– AgRg no AgRg no AREsp 618411 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0297023-6, julgado em 26/05/2015, Dje 24/06/2015)”. Grifei. A 

propósito, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, visando pacificar e 

uniformizar a questão, editou a Súmula nº. 541, que assim dispõe: “A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Destarte não há ilegalidade quanto à 

capitalização. Observo, outrossim, que a parte requerente se insurge 

contra o sistema de amortização utilizado pelo banco requerido, uma vez 

que não foi descrito pelo requerido. Neste ponto, insta salientar que as 

cédulas de crédito bancário em discussão especificaram, em sua cláusula 

segunda e terceira, a forma de amortização do débito, a saber: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – REEMBOLSO – O empréstimo será pago ao 

BANCO DA AMAZÔNIA S.A em parcelas mensais e sucessivas, nas 

datas previstas no item 2.3 retro, tendo como valor da parcela aquele 

indicado no item 2.2 anterior”. “CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS 

FINANCEIROS – Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros 

compensatórios (remuneratórios), mensalmente capitalizados, a taxas 

efetivas indicadas nos itens 2.5 e 2.6 acima, até o vencimento final desta 

Cédula, exigíveis de forma integral, já inseridos no valor das parcelas 

mensais. Desta feita, verifica-se que restou devidamente estipulada a 

forma de amortização das parcelas de cada cédula de crédito bancário, 

não havendo que se falar em abusividades. Ademais, no que se refere à 

cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que, durante a vigencia da Resolução CMN 

nº. 2.303/1996, era facultado às instituições financeiras a cobrança de 

tarifas pela prestação de serviços. Outrossim, após a vigencia da 

Resolução CMN 3.518/2007, não mais se permite a cobrança por serviços 

que não estejam taxativamente previstos em norma regulamentadora. 

Destarte, a cobrança da tarifa supramencionada é indevida nos contratos 

bancários celebrados após 30/04/2008, data em que entrou em vigor a 

Resolução CMN 3.518/2007. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – RAZÕES 

DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – COBRANÇA DE 

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE 

CARNÊ (TEC) – CABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CABIMENTO 

– PACTUAÇÃO EXPRESSA – RECURSO DO CONSUMIDOR DEPROVIDO. 

[...] Segundo a orientação do STJ, são válidas as cobranças de tarifa de 

abertura de crédito (TAC) e de tarifa de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fim, nos contratos que possuem expressa 

previsão, celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 

2.303/96). [...] (Ap 165012/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado 

no DJE 26/08/2015)”. Nesse contexto, verifica-se que as cédulas de 

créditos discutidas nestes autos foram firmadas, respectivamente, em 

04/08/2014 e 27/02/2015 (Id nº. 9125182 e 9125352), ou seja, após a 

Resolução CMN 2303/1996, tendo sido prevista a cobrança de aludida 

tarifa, no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). Desta forma, a 

cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito nas cédulas em discussão é 

ilegal, devendo ser declarada nula. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO NÃO 

AVENÇADA - INCIDÊNCIA VEDADA - SÚMULA 539 DO STJ - TARIFA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO - TAC - LEGALIDADE ATÉ 30/4/2008- VIGÊNCIA 

DA RESOLUÇÃO 3518/2007 QUE IMPEDE SUA COBRANÇA - REPETITIVO 

RESP 1255573/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.Ausente cláusula contratual 

dispondo sobre a capitalização, é vedada sua cobrança (Súmula 539 do 

STJ).Desde 30/4/2008, quando entrou em vigor a Resolução 3518/2007, 

só é permitido às instituições financeiras cobrar tarifas e serviços 

expressamente previstos em normativos do Banco Central do Brasil, 

contanto que convencionados e que o valor não seja exorbitante.Com 

isso, desde 30/04/2008 não podem mais incidir as tarifas de abertura de 

crédito e de emissão de boleto (TAC e TEC), por inexistir autorização do 

Banco Central, questão pacificada no repetitivo Resp. n. 1255573/RS”. (Ap 

15673/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

19/03/2018) Por fim, denota-se que a empresa requerente alegou que o 

banco requerido não especificou o índice de correção monetária a ser 

aplicado sob as parcelas, no caso de inadimplemento. Entretanto, tal 

irresignação não comporta guarida, haja vista que não previsão contratual 

para a incidência de correção monetária, bem como, não se verifica a 

incidência da cobrança de tal encargo nos cálculos colacionados pelo 

requerido no Id de nº. 14794302. Diante da fundamentação supra, estando 

patente a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios e a cobrança de 

Tarifa de Abertura de Crédito, elencadas acima, o valor deve ser 

expurgado do contrato e, caso pago pela empresa requerente, deve ser 

objeto de devolução, na forma simples, tendo em vista que a restituição em 

dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é autorizada quando 

houver má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da 

Súmula n.º 159, do Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não 

vislumbrada no caso em comento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de 

juros remuneratórios das cédulas de crédito bancário de nº.149722/00 e 

167162 à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na 

data da contratação, conforme disposto na fundamentação desta 

sentença, bem como, declarar ilegal a cobrança de Tarifa de Abertura de 

Crédito no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). Outrossim, 

determino a repetição do indébito, na forma simples, em favor da parte 

requerente, no caso de terem sido pagos valores em desconformidade 

com a presente decisão, o que deve ser apurado em liquidação da 

sentença. Considerando que a requerente decaiu em parte mínima, 

condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Oficie-se, remetendo cópia desta 

sentença ao Juízo da 3ª Vara Cível, a fim de instruir os autos de nº. 

1005925-05.2018.8.11.0015. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005332-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

EDILIA E. DA MATA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M MOVEIS E NEGOCIOS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1005332-10.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDILIA EVANGELISTA DA MATA -ME em face de C.M. 

MÓVEIS E NEGÓCIOS – EIRELI-ME, alegando que a empresa requerida 

emitiu e encaminhou à requerente nota fiscal de produto, os quais não 

foram adquiridos pela requerente, nem recebidos, no importe de 

R$54.420,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais). 

Acrescentou que tal transação gerou a incidência de tributos junto à 

Secretaria de Estado da Fazenda, além de diversos transtornos. Diante de 

tais fatos, pugnou, em tutela antecipada, o cancelamento da aludida nota 

fiscal. Ao final, postulou a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 6671349 a 6671518. 

Recebida a inicial, o pleito de antecipação de tutela foi indeferido, 

conforme decisão de Id n. 7369532. Inconformada, a requerente interpôs 

recurso de agravo de instrumento (Id nº. 8169578), o qual foi desprovido 

(Id nº. 13148839). Devidamente citada (Id nº. 8724834), a requerida não 

compareceu à audiência de conciliação (Id nº. 9699435), bem como deixou 

de apresentar contestação, conforme certidão de Id nº. 13148881, tendo 

sido decretada a sua revelia (Id nº. 13302234). Instada a especificar as 

provas que pretendia produzir, a requerente postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id nº. 13377916). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Verifica-se que a requerida, embora devidamente citada no Id de 

nº. 8724834, deixou de apresentar contestação. Assim, incidem os efeitos 

da revelia a que se referem os artigos 344 do Código de Processo Civil, 

cabendo o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 

355, inciso II, do mesmo diploma legal. Inicialmente, denota-se que a 

controvérsia dos autos cinge-se na existência ou não de relação jurídica 

firmada entre as partes, capaz de justificar a emissão da nota fiscal em 

face da requerente (Id nº.6671502) e, como consectário lógico, a sua 

exigibilidade. Sobre o tema, convém registrar que a nota fiscal é um 

documento que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade 

sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa a 

uma pessoa física ou outra empresa. Com tais considerações, denota-se 

que assiste razão à requerente, no tocante ao pleito de cancelamento da 

nota fiscal de nº. 000.000.029 (Id nº. 6671502), haja vista que a empresa 

requerida não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica 

com a requerente, capaz de justificar a emissão do documento. Além 

disso, denota-se que sequer houve a comprovação da entrega dos 

produtos, ônus este que incumbia à requerida, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, a nulidade 

da nota fiscal colacionada no Id de nº. 6671502 é medida que se impõe, 

uma vez que a requerida não logrou êxito em demonstrar a existência de 

relação jurídica firmada entre as partes, tampouco demonstrou entrega 

das mercadorias, capaz de justificar a emissão da aludida nota fiscal. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA - FRAUDE - CONSTATADA - 

NOTAS FISCAIS - PRODUTO NÃO ENTREGUE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO[...] (Ap 4837/2013, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no 

DJE 01/07/2013)”. (TJ-MT - APL: 00002645020088110003 4837/2013, 

Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 

26/06/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2013) 

“APELAÇÃO – Ação anulatória de título – Ação cautelar de sustação de 

protesto julgada em separado – Extinção por indeferimento da inicial - 

Duplicata mercantil por indicação, sem aceite – Desconhecimento do débito 

pela autora - Título causal – Saque indevido – Ausência de lastro - Não 

comprovada pela ré a relação causal de compra e venda, tampouco a 

efetiva entrega da mercadoria – Nota fiscal de fls. 43 que não guarda 

relação com a duplicata em discussão e sequer está assinada pela autora 

– De rigor, a nulidade do título – Com relação ao pleito de reforma da 

sentença proferida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto, 

não se conhece – Recurso não conhecido em parte, e, na parte 

conhecida, provido”. (TJ-SP - APL: 00134813920108260597 SP 

0013481-39.2010.8.26.0597, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de 

Julgamento: 23/06/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/06/2016) Por outro lado, com relação ao pleito de 

indenização por danos morais, é cediço que para a sua ocorrência é 

necessário que a conduta considerada ilegal tenha afetado o bom nome e 

a tradição da empresa no mercado, com repercussão econômica. Neste 

ponto, insta salientar que a mera emissão de nota fiscal em face da 

empresa requerente não implica no dever de indenizar da requerida, haja 

vista que não há a comprovação de que tal fato tenha abalado a 

credibilidade da requerente no mercado, notadamente porque não há 

informações sobre protesto de título ou qualquer outro que tenha afetado 

a sua imagem e bom nome, tratando-se de situações corriqueiras da vida 

empresarial. Desse modo, não há se falar em indenização por danos 

morais. Nesse sentido: “Os danos morais à pessoa jurídica passíveis de 

indenização devem ter contornos bem definidos, sendo necessário que a 

ocorrência tenha afetado o bom nome e a tradição da empresa no 

mercado, com repercussão econômica, ainda que indireta. (Ap 492/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)”. 

“[...] APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS 

EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE 

PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração da 

responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do 

dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. II - Ao autor 

da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como 

fundamento do invocado direito, sob pena de não obter a tutela 

jurisdicional pretendida. III - Inexistindo provas acerca da prática de 

conduta ilícita pela requerida ou mesmo dos supostos danos alegados pelo 

autor, não há como reconhecer a existência de responsabilidade civil na 

espécie. (Apelação Cível 1.0439.12.003186-9/001, Relator (a): Des.(a) 

Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2014, publicação 

da sumula em 08/04/2014)”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de determinar a nulidade da 

nota fiscal de nº. 000.000.029 (Id nº. 6671502). Por fim, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos 
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honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC. Com o trânsito em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007265-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MUNIZ GIACHINI (RÉU)

JONEI ALBERTO VIZZOTO (RÉU)

VILMAR GIACHINI (RÉU)

R. GIACHINI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

MARGARETE GIACHINI VIZZOTO (RÉU)

RODRIGO GIACHINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007265-18.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 15522968. 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 1007265-18.2017.8.11.0015 – AÇÃO 

MONIÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de R GIACHINI & 

CIA LTDA, MARGARETE GIACHINI, RODRIGO GIACHINI, VILMAR GIACHINI, 

ROSELI MUNIZ GIACHINI e JONEI ALBERTO VIZOTTO. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelos requeridos, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Ademais, em caso de 

descumprimento, a parte autora poderá requerer o desarquivamento e o 

cumprimento da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171846 Nr: 7011-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWM, LDNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a informação prestada à fl. 43, expeça-se nova Carta 

Precatória para cumprimento da decisão de fls. 33/34, recolhendo-se a de 

fl. 37, solicitando-se, em seguida, informações a respeito de sua nova 

distribuição e cumprimento.

2. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153074 Nr: 1110-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSDS, IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTIANE DA 

SILVA DE OLIVEIRA - OAB:3705 RO

 Vistos etc.

1. Considerando o requerimento de cumprimento de sentença de fl. 118, 

intime-se a parte exequente, por meio do advogado constituído nos autos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 2. No mesmo prazo, deverá a parte exequente, sob pena de indeferimento 

do pedido de cumprimento de sentença e consequente arquivamento dos 

autos, adequar o pedido de Cumprimento de Sentença, devendo optar pelo 

procedimento descrito no artigo 528, do NCPC (prisão civil) ou pelo 

procedimento descrito no artigo 528, 8º, do NCPC, que remete as 

disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação patrimonial). Consigne-se 

que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a dívida, 

entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o protesto pelo 

débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo, ao passo que somente caberá a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida para o caso de inadimplemento, se a parte 

exequente optar pelo rito da expropriação patrimonial.

3. Após, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273293 Nr: 11840-23.2016.811.0015

 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: IMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIELEN GARCIA SANTOS - 

OAB:22589/O OAB-MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal Ilsa Mittanck Kruger e Milton Kruger, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, bem como HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com a ressalva do parágrafo 

anterior, os termos acordados às fls. 231/234. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte ré. Cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seu patrono.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil 

competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, 

alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos, bem como 

formal de partilha. Expeça-se termo de guarda. Anote-se que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263732 Nr: 5815-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHNM, QNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme extrato em anexo, 

passo a diligenciar o junto aos sistemas Renajud com o intuito de localizar 

bens em nome do executado.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade do requerido, conforme extrato 

em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 490 de 643



entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

4.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado José Luiz Marques Moreira (CPF n. 

001.802.071-21) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

6. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, conclusos.

 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244218 Nr: 14569-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVDSB, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

BACENJUD.1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária 

proceda o necessário para a vinculação do montante ao presente 

feito.1.2. Em seguida, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.1.3. 

Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação.2. Com relação ao pedido de 

penhora de FGTS, passo a análise do pedido, realizado às fls. 73/74.3. O 

Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de admitir a penhora 

de conta vinculada de FGTS no caso de execução de alimentos, vejamos:

(...)4. Assim, defiro o pedido de fl. 73/74 e, por conseguinte, determino que 

seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que sejam penhorados os 

valores existentes na conta vinculada do FGTS em nome do executado, 

até o montante do débito em execução, devendo os valores serem 

transferidos para a conta única, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento desta determinação, no prazo de 15 dias após a intimação.5. 

Após, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão. 6. Com efeito, conforme consta dos 

autos, a parte exequente não tem conseguido satisfazer o seu direito 

pelos tradicionais meios executórios, portanto, a medida de inclusão no rol 

de devedores é o meio coercitivo mais eficaz para que o devedor cumpra 

a obrigação.6.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado 

extensivamente, determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para 

que promovam a inclusão do nome do executado José Mendes Batista 

(CPF n. 819.187.981-68) no rol dos maus pagadores, devendo informar a 

este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131478 Nr: 10694-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNDBG, NNDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito

2. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

2.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Alessandro Rodrigues Gomes (CPF n. 

956.396.591-49) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

3. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

4. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

5. Em seguida, conclusos.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214299 Nr: 14427-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito.

2. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

2.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Rogério da Silva (CPF n. 021.276.800-06) 

no rol dos maus pagadores, devendo informar a este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

3. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

4. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

5. Em seguida, conclusos.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 76668 Nr: 5047-20.2006.811.0015

 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: NMSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Vistos em correição permanente.1. Analisando o feito, verifica-se que a 

petição de fls. 183/185 trata-se de pedido de penhora online de 
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R$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) em decorrência do 

arbitramento de astreintes correspondentes a R$2.000,00 (dois mil reais) 

por dia, executando-se portanto, 192 (cento e noventa e dois) 

dias-multa.2. Pois bem.3. Em que pese o descumprimento do acordo de fls. 

129/130 e a demora do requerido em cumprir o estabelecido na decisão de 

158, tal fato não pode dar azo ao enriquecimento sem causa. Ademais, o 

valor atingido pelas astreintes supera sobremaneira o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido:(...)4. Por conseguinte, 

nos termos do art. 537, §1º, I, do Código de Processo Civil, reduzo a multa 

anteriormente fixada de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$500,00 

(quinhentos reais) pelo período de 30 (trinta) dias.5. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente o cálculo atualizado do débito exequendo, observando-se 

os termos acima fixados, oportunidade em que deverá adequar o pedido 

nos termos do art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil.6. Após, 

voltem-me conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156690 Nr: 3760-46.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACDM, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA R. SHIMABUKURO 

NOGUEIRA - OAB:MT/15.030, DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:5465/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

1.2. Em seguida, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

1.3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

2. Após, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão.

 3. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Antônio Aprígio de Melo Filho (CPF n. 

326.628.741-04) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

5. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

6. Em seguida, conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124131 Nr: 3344-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTW, CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD, em atenção à petição de 

fls. 89/90, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil, devendo ser lavrado o respectivo auto e 

intimando-se o executado, na mesma oportunidade.

2. Não sendo localizado o executado para ser intimado da penhora, sua 

intimação deverá ser realizada de acordo com os parágrafos 1º e 2º do 

art. 841 do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Claudemir Batista dos Santos (CPF n. 

190.587.718-21) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

5. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

6. Em seguida, conclusos.

 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203594 Nr: 5845-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAR, RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO - 

OAB:MT-11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

em consequentemente, majoro os alimentos devidos pelo requerido Rafael 

Silva Reis a seu filho João Antônio Antonielli Reis, fixando tal verba no 

valor correspondente a três salários mínimos, acrescidos de metade das 

despesas com material escolar, farmacêuticas, odontológicas e 

médico-hospitalares, não acobertadas pela rede pública, mediante 

apresentação de nota fiscal, até o dia 10 (dez) de cada mês, que deverão 

ser descontados em folha de pagamento da parte ré, conforme requerido 

às fls. 172/173. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, visto que não restaram 

configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.Condeno a parte ré 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste 

momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e oficie-se o empregador da parte requerida para 

que proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos fixados 

nesta sentença.Ao final, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232576 Nr: 7185-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 
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(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, ROSELI ALVES 

FERREIRA - OAB:17.978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção ao pedido de fls. 87/91, tendo em vista a contestação 

apresentada às fls. 55/56-v, intime-se a parte requerida, na pessoa do 

Defensor público, a despeito dos alimentos majorados pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso às fls. 44/45.

2. Por oportuno, consigno que a via eleita para execução provisória de 

alimentos não se dá nos mesmos autos da ação de conhecimento, bem 

como que a execução provisória só é possível após a intimação válida da 

parte detentora da obrigação quanto à decisão que fixou o débito 

alimentar, motivo pela qual indefiro a parte final do pedido de fls. 87/91.

3. Ademais, indefiro os pedidos de fls. 101/103, uma vez que a parte 

autora não comprovou que se esgotaram os meios para sua obtenção, 

além de que se trata de ônus que compete a referida parte e não ao juízo.

4. Por fim, designo audiência de saneamento e organização do processo 

para o dia 24 de abril de 2019, às 14:30 horas, nos termos do artigo 357, § 

3º do Código de Processo Civil.

5. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

6. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197001 Nr: 106-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 57.

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.: 192515 Nr: 14214-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Vistos em correição permanente.

Desentranhe-se a petição de fls. 31/48, por meio de certidão, e a 

colacione aos autos código nº 161600, em apenso.

Em seguida, intime-se a parte impugnante para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sobre os documentos de fls. 49/54.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108593 Nr: 948-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFSC, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por G. F. S. C, 

devidamente representado por sua genitora Cristiane Ramos Silva, em 

face de Wilson de Campos, requerendo a satisfação do crédito alimentar 

pelo rito do artigo 733 do Código de Processo Civil/1973. Juntou 

documentos (fls. 10/15).

Determinada a citação da parte executada (fl.16), o mesmo foi 

devidamente citado e intimado à fl. 20.

Decorrido o prazo, a parte executada não se manifestou (fl. 23).

Instada a se manifestar, a parte exequente informou que após ser 

apreendido, as partes firmaram acordo quanto ao pagamento da obrigação 

alimentar (fl. 29).

Em ato contínuo, foi expedido alvará de soltura (fl. 33).

Instada a se manifestar, informando se houve ou não o cumprimento do 

acordo (fl. 42), a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito (fl. 

52).

Intimada a esclarecer acerca da planilha com os valores colacionados (fl. 

53), o advogado pugnou pela intimação pessoal da parte exequente (fl. 

54), o que foi deferido à fl. 55.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito à fl. 65, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar.

O Ministério Público concordou com a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo 

intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte exequente demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1885-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR FRANCISCO KOCHHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:34122-PR, FABIO 

RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme extrato em anexo, 

acolho o pedido de fl. 109 para fins de localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

fora localizado veículos em nome do requerido, conforme extrato em 

anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 
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portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

4.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Dair Francisco Kochhann (CPF n. 

361.386.731-15) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

6. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, conclusos.

 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84989 Nr: 2407-10.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFR, EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a existência de valor irrisório em 

contas bancárias de titularidade do executado (fls. 86/87), passo a 

diligenciar o junto aos sistemas Renajud e Infojud com o intuito de localizar 

bens em nome do executado, conforme requerido à fl. 88.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome do requerido já possuem restrição, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

4.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Givaldo Gabriel Rodrigues (CPF n. 

802.499.731-20) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

6. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, conclusos.

 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87370 Nr: 4793-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114, SILVANA APARECIDA CASSEB - OAB:302944/SP

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Leonardo 

Caetano em face de João Marcello Caetano, visando o recebimento de 

débito alimentar.

 À fl. 303 aportou fotocópia da certidão de óbito da parte executada, razão 

pela qual à fl. 309 o exequente pugnou pela extinção do processo.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, denota-se que a parte executada veio a óbito, 

consoante se extrai do documento carreado à fl. 303, oportunidade em 

que a parte exequente pugnou pela extinção do processo.

Isto posto, a extinção dos autos, ante a perda do objeto, é medida que se 

impõe. Nestes termos, cumpre ressaltar o seguinte entendimento 

jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. MORTE 

DO ALIMENTANTE. Ocorrida a morte do alimentante e não havendo 

regularização da relação processual pelo Espólio, cumpre a extinção da 

demanda sem julgamento do mérito. EXTINTA A AÇÃO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO (Apelação Cível nº 70041144999, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, julgado em 

13/01/2012).

Ademais, a própria parte exequente pugnou pela extinção do feito (fl. 78).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159035 Nr: 6315-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS, KMDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

 1. Acolho a cota Ministerial de fl. 117 e, por conseguinte, determino a 

realização de estudo psicossocial com o requerente, o menor, e a genitora 

em separados, a ser realizado pela equipe multidisciplinar desta Comarca, 

relatando tudo que for possível e útil para conhecimento das condições de 

convivência do menor com todos, bem como as condições sociais e 

econômicas da parte autora para com o cuidado da criança, quem está 

exercendo a guarda física do menor atualmente, quem detém melhores 

condições de exercê-la e se está recebendo os cuidados necessários, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 2. Com a vinda do relatório, vistas ao Ministério Público.

 3. Após, voltem-me conclusos imediatamente.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191119 Nr: 12747-03.2013.811.0015

 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: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJSDC, SRSDC, IYFDC, EMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o requerido Isaac Yuri Farias de Camargo foi citado 

por edital, bem como o teor da certidão de fl. 142, com fulcro no art. 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) 

que atua em substituição na Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial do requerido.

2. Intime-se o (a) Defensor (a) Público (a) da nomeação, bem como para 

que manifeste-se no prazo legal.

3. Após, intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos fotocópia da certidão de 

nascimento do requerido Isaac, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007309-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BORGES DE SOUZA (AUTOR(A))

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 3 0 9 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): TIAGO BORGES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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,8 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000418-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

FRANCIELLY GONCALVES DOS SANTOS OAB - 030.013.481-94 

(REPRESENTANTE)

 

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 0 4 1 8 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$20,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ROSA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se à respeito da apelação apresentada. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,8 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008622-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA (ADVOGADO(A))

SIDNEI GONCALVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE - SEJUDH/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008622-96.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: SIDNEI GONCALVES DOS SANTOS IMPETRADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, 

PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE - SEJUDH/MT Vistos etc. I – 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA objetivando o deferimento do 

pedido liminar, assim, considerando que a PETIÇÃO INICIAL é 

INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o 

PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos 

REQUISITOS sejam IMPOSTOS, como também, o RITO PROCESSUAL 

escolhido exige, conforme o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a EXISTÊNCIA 

de PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA para a CONFIGURAÇÃO de DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO; II – Sendo assim, em razão do texto de recebimento 

DOCUMENTO de COMPROVAÇÃO de ID. 15061100 apresentar-se 

incompleto, sendo que a ultima linha está “cortada” inviabilizando a análise 

da informação, e, em sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte IMPETRANTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR/COMPLEMENTAR a INICIAL, juntando CÓPIA 

INTEGRAL/COMPLETA do DOCUMENTO de COMPROVAÇÃO de ID. 

15061100, III – Com o aporte, CONCLUSO para análise do PEDIDO LIMINAR. 

Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLI BALTAZAR LERMEN (AUTOR(A))

ADRIANA LERMEN BEDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000996-26.2018.8.11.0015 AUTOR(A): OLI BALTAZAR LERMEN RÉU: 

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – DEFIRO o PLEITO de Id. Num. 13620158, por conseguinte, 

INTIME-SE o REQUERIDO, para informar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL proferido 

em sede de TUTELA ANTECIPADA (Id. Num. 11765233). II – Com o aporte, 

CERTIFIQUE-SE quanto a eventual decurso do prazo para contestação e, 

consequentemente IMPUGNAÇÃO. III – Oportunamente, faça-me os autos 

em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009743-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DOS REIS GOMES (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009743-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE DOS REIS GOMES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; Sendo 

assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu ADVOGADO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, sob pena de 

indeferimento, devendo APRESENTAR: a) REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA 

do PROCEDIMENTO pleiteado; b) DOCUMENTAÇÃO que comprove a 

NEGATIVA dos Requeridos em disponibilizarem a parte Autora o 

PROCEDIMENTO de que necessita; c) Por fim, INDICAR, de forma PRECISA 

e OBJETIVA, quais os PEDIDOS a serem formulados em sede de 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, eis que o PEDIDO foi formulado nos seguintes 

termos “Seja determinada que em 05 (cinco) dias a imediata realização do 

procedimento de CIRURGIA COM URGÊNCIA, DEVIDO AO RISCO DE 

OSTEOCICLITE E DE SEQUELAS PERMANENTES, a ser pago pelo SUS, 

mesmo que na rede privada, podendo ser requisitado o concurso do 

Conselho Municipal de Saúde por seu representante para o cumprimento 

do mandado, estipulando-se multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) ao Estado do Mato Grosso e ao Município de Sinop, bem assim 

anotando-se a possibilidade de prisão em flagrante, em caso de obstrução 

ao cumprimento da ordem obsecrada, sem prejuízo de instauração de 

procedimento policial para apurar os delitos prescritos nos artigos 135 e 
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330 do Código Penal Pátrio”, todavia o PEDIDO deve ser CERTO e 

DETERMINADO (artigos 322 e 324 do CPC), NÃO se enquadrando a 

presente demanda nos casos de pedido genérico, elencados nos incisos 

do §1º do art. 324, CPC. II – Com o aporte, CONCLUSO para análise quanto 

ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009710-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA (ADVOGADO(A))

C. A. R. M. (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBL ICA # 

1009710-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CRYSTTIAN ADRIANO 

RODRIGUES MARQUES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – VERIFICA-SE, que a petição INICIAL FOI 

ENDEREÇADA ao JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP e 

distribuída por equívoco a esta Vara. II - Diante disso, considerando que a 

5ª Vara Cível foi extinta, dividindo-se em Vara Especializada da Família e 

Sucessões e, Vara Especializada da Infância e Juventude, enviem os 

autos ao Cartório Distribuidor para redistribuir o presente feito ao Juízo da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em razão do objeto 

da ação (medicamento) e da pessoa (criança). Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008976-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO (ADVOGADO(A))

JESUINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008976-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JESUINO NASCIMENTO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE a Parte Autora PESSOALMENTE, para, em 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO FEITO, sob pena de 

EXTINÇÃO, nos termos do artigo 485 § 1º do CPC. II – OPORTUNAMENTE, 

volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008435-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DIAS ALTALI HOFFSTAETER (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008435-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULA DIAS ALTALI 

HOFFSTAETER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

PREVIAMENTE à análise do PLEITO de ID. Num. 15592193, INTIME-SE a 

parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo mais 

exíguo possível, TRAZER aos autos MAIS 02 (dois) ORÇAMENTOS, a fim 

de que este Juízo escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que pese 

este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos LIDANDO com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS. II – Após, CONCLUSO para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. M. (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ISABEL PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007549-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ISABEL PEREIRA MENDES, 

ANNA KAROLINE MENDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a 

qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente 

o medicamento “TERAPIA INTENSIVA NO PROTOCOLO PEDIASUIT e 

FRALDAS CREMER XXG”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concessiva 

da antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer
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 Cod. Proc.: 215619 Nr: 15408-18.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL FILHO, SENHORINHA ZUCK DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 191/222, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 255108 Nr: 915-65.2016.811.0015

 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: SANDRA JEZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos para intimação da parte autora, para 

que se manifeste no prazo de 10 dias, sobre a correspondência que 

retornou negativa.

 Sinop/MT, 5 de outubro de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245223 Nr: 15265-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARUANÃ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA., EDVALD ALVES BARBOSA, CLEUZA MARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82040 Nr: 10331-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR MARIA BINI TOLEDO, METAL DURO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA, CARLOS 

FERMINO DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 01 (UM) ano;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267909 Nr: 8298-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMARA FÁTIMA FENALTI, JOSEMARA 

FATIMA FENALTI - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 95869 Nr: 2847-69.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA RUFFATO, P. R. PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., NILSON LUIZ RUFFATO, VALDEVINO DIAS DOS SANTOS, 

EVERSON RUFFATO, DILSON RUFFATO, JOÃO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 
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com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 168540 Nr: 3498-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DA SILVA RISPAR, LUCINEIA DA 

SILVA RISPAR ACESSORIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103465 Nr: 10401-55.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBI GUTERRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103758 Nr: 10684-78.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO SPENTHOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 113876 Nr: 5901-09.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito até o mês de OUTUBRO/2018;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 4656-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito até o mês de AGOSTO/2019;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105088 Nr: 12164-91.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA SILVA LISBOA TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103795 Nr: 10569-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BERGANN SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268581 Nr: 8795-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNEI CAETANO DA COSTA - MEI, VAGNEI 

CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104945 Nr: 11789-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRNA GILSSY BATISTELA E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 164344 Nr: 12288-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON VAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178221 Nr: 14061-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 163692 Nr: 11614-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242062 Nr: 13387-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ANA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177444 Nr: 13247-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVETE ANTONINHA TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 207-209 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 205-206 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 206, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268617 Nr: 8831-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO BENEDITO, MARCOS 

APARECIDO BENEDITO - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268011 Nr: 8398-49.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO VAGNER DO NASCIMENTO, FABIO 

VAGNER DO NASCIMENTO - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267960 Nr: 8347-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE JESUS MACHADO, IVAN DE JESUS 

MACHADO - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 110928 Nr: 2147-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA GUERRA BESSA PERCINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 207-217 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 204-205 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 205, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 239539 Nr: 11778-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 50 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 48-49 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 89986 Nr: 7325-57.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELFONSO ARAUJO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 -I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-184 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 179-180 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 124641 Nr: 3854-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. L. S. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, LOURDES LEDUINO SILVA, 

GERALDO JUVENAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 129783 Nr: 8998-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO INACIO FLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104408 Nr: 11428-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANZARIN E FINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 12101-66.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA INDUSTRIAL ALMEIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195272 Nr: 17020-25.2013.811.0015
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GOMES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267916 Nr: 8305-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FREIRE DA SILVA, JOAQUIM FREIRE 

DA SILVA - BAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237906 Nr: 10700-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268600 Nr: 8814-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTOS DA ROSA, MARCOS 

SANTOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

do processo até OUTUBRO/2021;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “2021” é INACEITÁVEL, vez que 

se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104878 Nr: 12067-91.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PALHARES DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 235437 Nr: 9041-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS 

LTDA, JORGE YOSHIAKI YANAI, DOUGLAS YANAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 503 de 643



“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 12155-32.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON E DEON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105126 Nr: 11958-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SINOP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103411 Nr: 10440-52.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGEL REPRESENTAÇÕES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190650 Nr: 12158-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETI APARECIDA TAVARES, ANDRESSA 

TAVARES SILVA GAMBOA, G. A. TAVARES & CIA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 
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SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178983 Nr: 14839-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 

SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242134 Nr: 13449-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ CARLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268659 Nr: 8873-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE BARROS, RODRIGO 

FERREIRA DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito até o mês de OUTUBRO/2018;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236253 Nr: 9586-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELI RODRIGUES BONIFACIO - MEI, ROZELI 

RODRIGUES BONIFACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183833 Nr: 4873-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 126-128 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 124-125 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 
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do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 125, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177010 Nr: 12775-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CÉSAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 198-201 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 196-197 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 197, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103806 Nr: 10733-22.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON ALTAMIR ANTUNES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO 

“SINE DIE” do processo;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte Exequente e 

DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo PRAZO de 01 

(UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis que a 

SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, vez 

que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF);

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com 

a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 14742 Nr: 4072-08.2000.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BULHÕES DOS 

SANTOS (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 183332 Nr: 4352-22.2013.811.0015

 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: FLAVIA RODRIGUES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 187790 Nr: 9067-10.2013.811.0015

 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: LAURICIO WERLE GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 204379 Nr: 6498-02.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO HENRARD DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 232034 Nr: 6886-65.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 265899 Nr: 7019-73.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230174 Nr: 5703-59.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIA AMARAL DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 48/54, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88563 Nr: 5977-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMORÉ GALDINO DOS SANTOS, GERALDO 

AUGUSTO PERRUPATO DE SOUSA, PANTANAL GESSO LTDA., MARCIA 

CRISTINA GARCIA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182168 Nr: 3103-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA APOLO e na CAPA dos AUTOS, 

ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO;

II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante 

Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias 

como incidente a estes próprios autos, em consonância com o disposto no 

art. 535 do CPC/2015;

III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, 

MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente às 

fls. 152-154 e DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 157336/2017 no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte 

Requerente o percentual de “20% (vinte por cento)”, sob pena de incidir 

na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;
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VII – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008631-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO MORELLO (REQUERIDO)

ERMELINDO MANARELLI (REQUERIDO)

JOSE IRINEU FOSS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE GOMES VILELA (REQUERIDO)

BENEDITO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO BENETTI (REQUERIDO)

AGRICOLA E MADEIREIRA CRISTALINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008631-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO PROCURADOR: OSCAR FERREIRA BRODA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 6 

SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC, BENEDITO 

VIEIRA DA SILVA, ADELINO BENETTI, AGRICOLA E MADEIREIRA 

CRISTALINO LTDA - ME, ARLINDO MORELLO, MARIA REGINA GUEDES 

VIEIRA DA SILVA, ERMELINDO MANARELLI, JOSE IRINEU FOSS, JOSE 

GOMES VILELA Vistos etc. Trata-se de ACÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por Espólio de OSCAR HERMINIO 

FERREIRA FILHO, Espólio de MARIA AMÉLIA FERREIRA, Espólio de OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR e Espólio de SYLVIA FERREIRA, todos 

representados por seu inventariante Sr. Oscar Ferreira Broda em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS. Sustentam os 

Autores que são legítimos proprietários do imóvel rural contendo 9.456 has 

(nove mil quatrocentos e cinquenta e seis hectares) localizado no 

Município de Sinop e transcrito sob o nº 6.276 no Cartório de Registro de 

Imóveis de Rosário Oeste em nome do “de cujus” Oscar Hermínio Ferreira 

Filho e adquirido de Roberto Marinho Gomez em 02/10/1965 por Escritura 

Pública lavrada “às fls. 45v a 46v, do livro 230-A do 1.º Tabelião de Cuiabá 

de Cuiabá/MT”, sendo que, a partir de Oscar Hermínio Ferreira Filho, “não 

fora alienado”. Estendem afirmando que Roberto Marinho Gomez adquiriu 

referido imóvel originalmente do Estado de Mato Grosso, ora Requerido, 

conforme transcrição n.º 5841 fls. 190, livro 3-F em 04.09.64 no Cartório 

de Registro de Imóveis de Rosário Oeste. Esclarecem que em 21/10/1983 

foi “realizado outro registro, desta feita no Cartório do Sexto Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá/MT” sob a “Matrícula n. 17.131, do Livro 02 – 

BB (doc. 06), oriunda de certidão n. 265/83, datada de 21.10.1983 emitida 

pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), que possibilitou a 

abertura de novo registro do mesmo imóvel e a partir daí foram realizadas 

várias alienações, partilhando este imóvel entre as partes requeridas 

sendo que, posteriormente, foram transferidas para o cartório de 1º de 

Registros de Imóveis de Colider/MT” (sic). Acrescentam que as “várias 

alienações” alhures mencionadas, a partir da Matrícula originária n. 17.131 

do CRI do 6º oficio de Cuiabá/MT, estão descritas em ID. Num. 15071497 - 

Pág. 4 - 5 da inicial. Por fim, requerem, liminarmente, a decretação de 

nulidade do “registro e matricula n. 17.131 do 6. SNR de Cuiabá/MT, 

originado pela certidão expedida pelo INTERMAT de n. 0265/83, datado de 

21/10/1983”, ou, caso não seja esse o entendimento, que seja 

determinado o bloqueio de todas as matrículas atingidas, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 214, da Lei nº 6.015/73, impedindo a 

superveniência de novos registros, tornando-as indisponíveis e 

inalteradas quanto a sua titularidade. Ainda, postulam pelo pagamento das 

custas processuais após a liberação junto ao inventário. CARREOU 

DOCUMENTOS a INICIAL. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do CPC, apresenta os REQUISITOS 

COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito 

(“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, 

estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE 

DANO ou RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se 

refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação 

com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que 

desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e 

o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que as TUTELAS 

pretendidas são ACAUTELATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL 

FINAL, com relação ao PEDIDO LIMINAR de BLOQUEIO de todas as 

MATRÍCULAS ATINGIDAS, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 214, da 

Lei nº 6.015/73, impedindo a superveniência de novos registros, 

tornando-as indisponíveis e inalteradas quanto a sua titularidade, bem 

como meramente de NATUREZA ANTECIPATÓRIA, no que tange ao 

PEDIDO de DECRETAÇÃO de NULIDADE da CERTIDÃO expedida pelo 

Requerido INTERMAT sob o nº 0265/83 de 21/10/1983, a qual gerou o 

Registro e Matrícula nº 17.131 do 6. SNR de Cuiabá/MT. Depreende-se dos 

autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL 

e NÃO PLENA que APENAS o pleito de TUTELA ACAUTELATÓRIA MERECE 

ser ACOLHIDO. Pois bem. Cobra relevo salientar que as MEDIDAS 

CAUTELARES visam assegurar a EFETIVIDADE do RESULTADO FINAL do 

processo, face ao risco deste se tornar inútil ou inócuo. Portanto, para 

que seja concedida a medida liminar devem estar presentes os requisitos 

autorizadores, quais sejam, o “FUMUS BONI IURIS” e o “PERICULUM IN 

MORA”. O “fumus boni iuris” é a PLAUSIBILIDADE do DIREITO ALEGADO, 

ao passo que o “periculum in mora” é o FUNDADO TEMOR de que possam 

ocorrer FATOS que PREJUDIQUEM o RESULTADO da AÇÃO ou, ainda, 

tratando-se de medida liminar, quando se verificar que a citação do 

Requerente poderá tornar ineficaz tal medida, nos termos do artigo 300, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. “In casu”, o “FUMUS BONI 

IURIS” está representado, inicialmente, na TRANSCRIÇÃO acostada pelos 

Autores, sob o nº 6.276 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de 

Rosário Oeste em 02/10/1965, referente ao IMÓVEL com área de 9.980 

hectares e, posteriormente, sob o mesmo imóvel foram abertas novas 

Matrículas a partir da MATRÍCULA nº 17.131 registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis de Cuiabá em 21/10/1983 e oriunda da CERTIDÃO nº 

265/83 emitida pelo Requerido INTERMAT, demonstrando, portanto, que 

sob um MESMO IMÓVEL há DIFERENTES SISTEMAS de REGISTRO 

(TRANSCRIÇÃO e MATRÍCULA). Do mesmo modo, existe o “PERICULUM IN 

MORA”, porquanto o bloqueio das Matrículas do imóvel tem o condão de 

impedir que o bem seja transferido no decorrer do processo, evitando, 

assim, a lesão ao direito de terceiros de boa-fé que possam adquirir o 

mencionado bem, assim como assegurando a efetividade do resultado 

final do processo. Nesta esteira, colaciono ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS aplicáveis ao caso: TRANSFERENCIA DE QUOTAS 

SOCIETÁRIAS DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM O 
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CONSENTIMENTO DE TODOS OS DESCENDENTES - ORDEM DE BLOQUEIO 

DE EVENTUAIS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS PERANTE A JUNTA 

COMERCIAL - PEDIDO RENOVADO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - É 

inadmissível reabrir discussão sobre matéria coberta pela preclusão 

consumativa - Não conhecido. DECADÊNCIA BIENAL - Matéria não 

analisada -Supressão de instância - Não conhecido. BLOQUEIO - 

MATRÍCULA IMÓVEL - FUNÇÃO ACAUTELATORIA - Decisão que deve ser 

preservada de maneira a evitar a superveniência de novos registros, até 

que se tenha maiores elementos acerca do negócio tido como viciado - 

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (TJ-SP - 

AI: 2620483120118260000 SP 0262048-31.2011.8.26.0000, Relator: 

Percival Nogueira, Data de Julgamento: 01/12/2011, 6ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/12/2011). CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO 

DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE 

DA MEDIDA. DESPROVIMENTO. 1. Alegada a nulidade de compra e venda 

de imóvel, em face de venda anterior do mesmo imóvel para outra pessoa, 

é correta a decisão judicial que, em sede de poder geral de cautela, 

determina o bloqueio da matrícula do imóvel a fim de resguardar eventual 

cumprimento da sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - 

AGI: 20140020154623 DF 0015574-09.2014.8.07.0000, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 17/09/2014, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2014 . Pág.: 166). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - 

BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO 

JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se 

insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a 

fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que 

possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJ-MG - AI: 

10079110206855001 MG , Relator: Edilson Fernandes, Data de 

Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 01/03/2013). Bem como do C. STJ: MANDADO DE 

SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE IMÓVEIS. BLOQUEIO 

DE MATRÍCULA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA 

DE PROVA. 1.- O art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos prevê que o 

magistrado, no exercício de sua função correcional, "poderá determinar de 

ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da 

matrícula do imóvel". 2. - A pretensão da Recorrente demanda exame de 

fatos com dilação probatória, porquanto trata-se de questão complexa em 

que envolve fundada suspeita de irregularidades ou fraude em registro de 

imóveis. Tal suspeita e a notícia de que há ação judicial objetivando discutir 

o registro justifica, ad cautelam, a manutenção do bloqueio combatido. 

Recurso Especial improvido. (STJ - RMS: 28466 AM 2008/0278725-3, 

Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/11/2009, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2009). Cumpre destacar 

que a DECRETAÇÃO ou NÃO de NULIDADE da CERTIDÃO expedida pelo 

Requerido INTERMAT sob o nº 265/83 de 21/10/1983, a qual gerou o 

Registro e MATRÍCULA nº 17.131 do 6. SNR de Cuiabá e, 

consequentemente, as MATRÍCULAS SUBSEQUENTES, será analisada ao 

FINAL do PROCESSO, sendo irrelevante, neste momento processual, tais 

questões, eis que a MEDIDA LIMINAR tem como objetivo apenas 

ASSEGURAR o RESULTADO FINAL deste, eis que se concedida a TUTELA 

ANTECIPADA nos termos requeridos esvaziar-se-ia parcialmente a 

presente demanda, algo que parece temerário. Veja-se o 

POSICIONAMENTO do STJ nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA 

SUA REVISIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Ao estabelecer 

que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o 

objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, 

embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas 

irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que 

inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (REsp 

664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007 p. 230). Logo, não podem os 

Autores obterem a SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por 

meio do instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade 

do instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado. Com 

efeito, o pedido de tutela antecipada na forma pretendida acarretaria no 

RECONHECIMENTO do PROVIMENTO DEFINITIVO da tutela pretendida na 

inicial, por meio de um PRÉ-JULGAMENTO, ou seja, em SEDE IMPRÓPRIA 

estar-se-ia proclamando o JUÍZO de CERTEZA, o que só é possível com a 

regular instrução probatória e por meio do juízo de cognição exauriente. 

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ACAUTELATÓRIA postulado, no 

sentido de DETERMINAR o BLOQUEIO de TODAS as MATRÍCULAS 

atingidas (Matrícula Originária n. 17.131 do CRI do 6º oficio de Cuiabá/MT, 

e subsequentes, quais sejam registro no R-2 da matrícula n. 17.131 

registrada no cartório do 6 º oficio de Cuiabá/MT em 17.05.1984 e, que 

posteriormente originou a matrícula n. 21.482, livro 2 -BR, em 04.07.1985; 

R-3 da matrícula n. 17.131, em 25.06.1985; R-4 da matrícula n. 17.131, em 

25.06.1985, do 6º oficio de Cuiaba/MT; registrada na matrícula n. 21.482, 

em 04.07.1985 do 6º oficio de Cuiaba/MT, e posteriormente transferida 

para matrícula 1.100, do livro 02, em 20.06.1986, do cartório do 1º oficio 

de Sinop/MT; matrícula n. 1.101, em 20.06.1986 do 1 oficio de Sinop/MT; 

matrícula n. 2.730, em 26.09.1988, do 1 ofício de Colíder/MT; matrícula n. 

17.617, em 26.07.2005 do 1 oficio de Alta Floresta/MT), nos termos do 

artigo 214, parágrafo 3º, da Lei nº 6.015/73, impedindo a superveniência 

de novos registros, tornando-as indisponíveis e inalteradas quanto a sua 

titularidade, DETERMINANDO, para tanto, a EXPEDIÇÃO de OFÍCIOS aos 

CARTÓRIOS em REFERÊNCIA. Ainda, com relação ao PEDIDO de 

PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS após a LIBERAÇÃO junto ao 

INVENTÁRIO, este Magistrado, numa primeira análise, entende pela 

necessidade de PRESTAÇÃO de CAUÇÃO, a fim de GARANTIR o seu 

PAGAMENTO. No entanto, referido entendimento TANGENCIARIA a 

DECISÃO do E. TJMT nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 

107886/2013, proferida favoravelmente ao Autor (Cód. Apolo nº 213870 

às fls. 179-187), segundo o qual possibilitou “o recolhimento das custas 

processuais ao final da demanda, garantindo, assim, o efetivo acesso à 

Justiça”. Assim, DEFIRO o PEDIDO de PAGAMENTO das CUSTAS 

PROCESSUAIS após a LIBERAÇÃO junto ao INVENTÁRIO, ESTENDENDO 

os EFEITOS daquela DECISÃO RECURSAL para ESTES AUTOS, ao que 

POSSIBILITO o RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS “após 

liberação junto ao inventário” (Num. 15071497 - Pág. 22). Outrossim, 

DETERMINO a MATERIALIZAÇÃO FÍSICA destes autos, seu REGISTRO no 

SISTEMA APOLO e, via de consequência, a BAIXA na DISTRIBUIÇÃO no 

SISTEMA PJE, no afã de EVITAR TUMULTO em seu MANUSEIO, ante a 

COMPLEXIDADE da CAUSA, bem como ante a EXISTÊNCIA de outras 

DEMANDAS FÍSICAS quem versam sobre o mesmo assunto, como 

indicado alhures. COMUNIQUE-SE a CGJ/MT quanto ao presente “decisum” 

tal como outrora já ocorrido e comunicado. Na sequência, APÓS a 

MATERIALIZAÇÃO dos AUTOS, DETERMINO o APENSAMENTO aos autos 

sob os Códigos Apolo nº 320321 e 213870, a fim de que sejam, a partir de 

então, decididas simultaneamente, de tudo CERTIFICANDO em ambos os 

autos. CITEM-SE os Requeridos, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-OS que dispõem do prazo legal para RESPONDEREM, 

consoante artigos 183, 219, 229 e 335 do CPC/2015. Com as 

contestações, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008668-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JANDIRA LTDA (REQUERENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008668-85.2018.8.11.0015 REQUERENTE: AGROPECUARIA JANDIRA 

LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por AGROPECUÁRIA JANDIRA LTDA em desfavor 

da MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que a REQUERENTE que “é pessoa jurídica 

de direito privado, constituída em 23/06/2017 e tem como objeto social a 

exploração do cultivo de cereais como soja, milho, trigo e arroz, conforme 

exprime seu contrato social e registro de atividades perante a Receita 

Federal”. Informa, que “por ocasião da sua constituição, definiu como 
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capital social a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo 

subscrito e integralizado na razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 

moeda corrente nacional e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pela 

incorporação do imóvel rural matriculado sob o número 6.850 do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso” e 

que “para efetivar o registro da incorporação perante o Cartório de 

Registro de Imóveis, faz -se necessário a comprovação do pagamento do 

ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ou a sua devida 

ISENÇÃO, neste caso, a ser concedida pela requerida”. Sustenta, que 

“protocolizou em 18/10/2017 junto a Secretaria de Finanças e Orçamento 

do Município de Sinop, o competente pedido de isenção do tributo, com 

fundamento expresso no inciso I, do § 2º, do art. 156 da Constituição 

Federal. Contudo, em 04/04/2018, o pedido de isenção foi indeferido pela 

Diretoria de Administração Tributária (anexo), ocasião que de pronto emitiu 

a respectiva guia de recolhimento do tributo (DAM-1), no valor de R$ 

145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos reais)”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência “para o fim de determinar que a 

requerida emita e forneça à requerente a Certidão de Imunidade Tributária 

em relação ao ITBI, nos termos do § 2º do art. 37 do Código Tributário 

Nacional, ficando adstrita à verificação a posteriori da manutenção da 

requerente na condição de beneficiária de invocada imunidade 

constitucional”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: O REQUERENTE requer que seja 

autorizada a transferência do imóvel sem o prévio recolhimento do 

imposto, impedindo, ainda, que a administração pratique qualquer ato 

tendente à imposição de penalidades ao REQUERENTE pelo não 

recolhimento do tributo. Neste sentido, a ADMINISTRAÇÃO indeferiu o 

requerimento administrativo do REQUERENTE para a transferência do 

imóvel sem o prévio recolhimento do imposto para a incorporação ao 

patrimônio da mesma. No entanto temos as seguintes legislações sobre o 

tema: 1 – Art. 156, §2º, I da CF/88: Art. 156. Compete aos Municípios 

instituir impostos sobre: § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide 

sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 

pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de 

bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 

pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de 

bens imóveis ou arrendamento mercantil; 2 – Art. 36 e art. 37, §§ 1º e 2º 

do CTN: Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não 

incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo 

anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de 

pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando 

decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra 

ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão 

aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I 

deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da 

pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo 

anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como 

atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou 

a cessão de direitos relativos à sua aquisição. § 1º Considera-se 

caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais 

de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 

adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos 

subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste 

artigo. § 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a 

aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a 

preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 

(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. Vejamos os 

entendimentos jurisprudenciais do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL COM 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO 

DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE 

DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS 

PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 37, §3º DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Não incide o 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de 

imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja 

atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha 

à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos 

relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§1º e 2º, do 

Código Tributário Nacional. Por outro lado, a exoneração do tributo é 

condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e 

desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. 

Inteligência do art. 37, §3º, CTN. Recurso desprovido. Sentença ratificada 

em reexame. (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 2087/2017 - CLASSE CNJ – 1728 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE RELATORA: DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS 

INCORPORADOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - 

HOLDING - GRUPO DE EMPRESAS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA – ITBI - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DO MANDAMUS – 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVODESPROVIDO. O Imposto 

sobre Transmissão de Bens Imóveis-ITBI não incide “sobre transmissão de 

bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 

decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 

salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 

compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil". (art. 156, § 2º, I, CF/88). (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 140130/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL) 

REMESSA NECESSÁRIA – - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI - BENS 

INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM 

REALIZAÇÃO DE CAPITAL- HOLDING NÃO FINANCEIRA - ATIVIDADE 

PREPONDERANTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL AFASTADA - IMUNIDADE - 

APLICABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADAEM REEXAME. Não incide o 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens ImóveisITBI na incorporação de 

imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja 

atividade preponderante é a prestação de serviço, conforme o disposto no 

artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Sentença ratificada em 

reexame. (REMESSA NECESSÁRIA Nº 65951/2016 - CLASSE CNJ - 199 

COMARCA DE ALTAFLORESTA). Logo, diante do RESPALDO LEGAL 

quanto à ISENÇÃO do ITBI para a INCORPORAÇÃO do IMÓVEL RURAL, 

matricula nº 6.850 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sinop, dos REQUERENTES em razão da EMPRESA desenvolver ATIVIDADE 

de CULTIVO de CEREAIS diversos, o DEFERIMENTO é medida que se 

IMPÕE. “Ex positis”, CONCEDO a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de 
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DETERMINAR a EMISSÃO / FORNECIMENTO de Certidão de Imunidade 

Tributária em relação ao ITBI, nos termos do § 2º do art. 37 do Código 

Tributário Nacional, para a INCORPORAÇÃO do IMÓVEL RURAL de 

matricula nº 6.850 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop 

ao CAPITAL SOCIAL da EMPRESA REQUERENTE, ficando adstrita à 

verificação a posteriori da manutenção da requerente na condição de 

beneficiária de invocada imunidade constitucional. CITE-SE o REQUERIDO, 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos 

artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à 

parte Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos dos 

artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009305-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA (ADVOGADO(A))

ROSELI RIBEIRO MAMEDE (AUTOR(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009305-36.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSELI RIBEIRO MAMEDE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO interposto por ROSELI RIBEIRO MAMEDE, 

apontando OMISSÃO na DECISÃO proferida em Id. Num. 15456533, eis 

que não estipulou prazo para que os Requeridos cumpram a determinação 

judicial. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao juízo 

que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado 

às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Assim, 

constatado a OMISSÃO na DECISÃO proferida em Id. Num. 15456533, 

conforme alhures deduzido deve a mesma ser RETIFICADA. Dessa forma, 

ASSISTE RAZÃO a Embargante quanto a OMISSÃO apontada, eis que a 

DECISÃO embargada não estipulou prazo para que os Requeridos 

cumpram a determinação judicial. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR OMISSÃO, devendo constar na 

DETERMINAÇÃO os seguintes termos: “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento de que 

necessita a parte Autora, qual seja, “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA PARA 

COLOCAÇÃO DOS STENTS FARMACOLÓGICOS”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado no ID. Num. 15447183. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012595-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BATISTA MAGALHAES (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ROSANIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012595-93.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO 

BATISTA MAGALHAES, ROSANIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – INDEFIRO o PLEITO formulado pela AUTORA em Id. Num. 14880912, 

eis que o PLEITO de HOME CARE não figurou como objeto na DECISÃO 

que concedeu a ANTECIPAÇÃO da TUTELA (Id. Num. 10926405). II – No 

mais, REITERO a DECISÃO de Id. Num. 14296287, assim, DETERMINO a 

NOTIFICAÇÃO da DIRETORA do ERS – Escritório Regional de Sinop para 

que DESIGNE um MÉDICO (SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL), o qual 

DEVERÁ, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a VISITA 

“MÉDICO-PERICIAL IN LOCO”, acompanhados da ASSISTENTE SOCIAL e 

PSICÓLOGA, ambas servidoras CREDENCIADAS do PODER JUDICIÁRIO, a 

fim de que a parte Requerente seja AVALIADA pelo Profissional Médico 

quanto ao ATENDIMENTO “Home Care”, bem como pela ASSISTENTE 

SOCIAL e PSICÓLOGA quanto às CONDIÇÕES DO IMÓVEL para 

acomodação desse paciente e, ainda, seus aspectos familiares e 

comportamentais, devendo, para tanto, ser lavrado o RELATÓRIO 

PSICOSSOCIAL dessa VISITA; III – Após, façam-me os AUTOS em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009367-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

LOHAINE CRISTINA SANTANA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009367-13.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LOHAINE CRISTINA SANTANA 

FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LOHAINE 

CRISTINA SANTANA FIGUEIREDO, representada por seu Advogado. O 

EMBARGANTE insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA de 

Id 13134724, em razão de não FIXAÇÃO de MULTA DIÁRIA no caso de 

DESCUMPRIMENTO da r. sentença. Ao final pugna para que esse Juízo 

receba os Embargos Declaratórios para sanear a omissão, devendo haver 

expressa decisão quanto ao cumprimento da r. sentença e a fixação de 

multa diária em caso de descumprimento. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao juízo 

que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado 

às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Assim, 

constatada a OMISSÃO no “DECISUM” de ID Num. 13134724, conforme 

alhures aduzido, deve a mesma ser RETIFICADA. Dessa forma, ASSISTE 

RAZÃO ao Embargante quanto a OMISSÃO apontada, eis que na DECISÃO 

retro citada não houve menção quanto ao pedido de aplicação de multa em 

face do gestor público, com a finalidade de forçar o cumprimento da 

decisão liminar. Todavia, a RECONHECIDA OMISSÃO na decisão acima 

assinalada NÃO SIGNIFICA PROVIMENTO do presente Embargo de 

Declaração, pois a cobrança de multa diária se materializa em face do ente 

estatal, ou seja, com DINHEIRO PÚBLICO, 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 
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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) E, ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO – TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA – DECISÃO QUE DEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ARTIGO 273 DO CPC – REQUISITOS – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PROVA INEQUIÍVOCA E PERIGO 

DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PROVA 

SATISFATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM 

DESFAVOR DO MUNICÍPIO, - INCISO II DO ART. 475 DO CPC, ARTIGO 2º 

DA LEI 8.437/92 E LEI Nº 9.494/97 – INAPLICABILIDADE - DEVER 

CONSTITUCIONAL DE ATENDER NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO – 

FIXAÇÃO DE ASTREINTES - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES 

- MEIO MAIS EFICAZ E MENOS GRAVOSO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. 1 - Em se tratando de liminar concedida em ação de obrigação de 

fazer que visa salvaguardar o direito à vida e a saúde, mormente com 

risco de morte ou lesão grave, não se aplicam os regramentos previstos 

no inciso II do art. 475 do CPC, no artigo 2º da Lei 8.437/92 e Lei nº 

9.494/97, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito 

à vida e à saúde. 2 - Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, a 

saber, a existência de prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a 

antecipação de tutela deve ser deferida. 3 - A saúde e a vida humana são 

bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos 

mediante políticas sociais e econômicas. 4 - 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. 5 - O bloqueio de valores se mostra mais eficaz e menos 

gravoso, razão pela qual deve ser reformada em parte a decisão, tão 

somente para substituir a fixação das astreintes pelo bloqueio do quantum 

necessário à consecução do procedimento médico indicado, no caso de 

descumprimento da ordem judicial. (AI 128050/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2014, Publicado no DJE 12/05/2014) Fica, assim, SANADA a 

OMISSÃO, a qual, de qualquer modo, NÃO OCASIONOU PREJUÍZO à 

Embargante. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e NEGO-LHES 

PROVIMENTO, para SANAR a OMISSÃO, deve-se constar na 

DETERMINAÇÃO da DECISÃO de ID Num. 13134724, os seguintes termos: 

“INDEFIRO o PEDIDO de aplicação 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 desta “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”. CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS em ID Num. 13134724. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001050-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN (ADVOGADO(A))

OLI BALTAZAR LERMEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001050-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: OLI BALTAZAR LERMEN 

REQUERIDO: LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES Vistos etc. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por 

OLI BALTAZAR LERMEN, por intermédio de sua advogada, em face do Sr. 

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES, Perito Oficial Médico Legista e 

Gerente de Medicina Legal da POLITEC de Sinop. Da análise dos autos, 

verifica-se que, no dia 14/02/2018 às 16h45min, foi protocolada a 

presente ação no plantão judicial, posteriormente distribuída via PJe. 

Ocorre que no dia 12/02/2018 às 17h08min, o Autor já havia protocolado 

perante este Juízo, ação idêntica, que recebeu o nº 

1000996-26.2018.8.11.0015 no sistema PJE. É o Relatório. Decido. Nesse 

sentido, é sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação 

idêntica à outra que se encontra pendente, devendo, assim, a segunda 

ser extinta sem conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do 

CPC/2015 “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há 

senão a extinção deste processo ante a constatação de litispendência. 

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. Por fim, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011637-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA AMANCIO LIMA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011637-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ROSA FERREIRA 

AMANCIO LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e 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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta em face do Banco Bradesco S/A. Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA, por 

serviços não contratados. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 
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manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que 

ensejaram na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a 

requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem condenação 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. SINOP, 30 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-61.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. DE FARIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011960-61.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: T. M. DE FARIAS - ME Vistos, etc. DEFIRO o postulado pelo 

exequente, tendo em vista que restaram infrutíferas as demais tentativas 

de satisfação integral do débito perseguido na presente execução. À vista 

disso, DETERMINO: I - EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para saldar o 

débito em execução, no endereço constante nos autos (ID. 10821334), 

atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do 

Código de Processo Civil; II - Uma vez restando frutífera a penhora, 

INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Código de Processo 

Civil; III - Desde já, restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 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: 1008715-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1008715-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELINA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO (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: 

1006568-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDENICE FRANCISCO DO 

SACRAMENTO 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIONATAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001785-59.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIONATAN ALVES DA SILVA 

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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010855-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

GISLAINE CAMILA POLTRONIERI (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: 

1010855-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GISLAINE CAMILA 

POLTRONIERI 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: 1007220-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA SOARES SILVA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (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: 

1007220-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE APARECIDA SOARES 

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. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008504-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA LAURENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008504-57.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA MARA LAURENTINO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis 
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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. Considerando que já houve apresentação das 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010074-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

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: 

1010074-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS SABINO LEITE 

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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006816-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 

1006816-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MICHEL DOS SANTOS 

SOARES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS 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: 

1010306-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA LOPES DE 

MORAES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013076-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013076-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA ALVES 

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 
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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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012388-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

WILLIAM CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (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: 

1012388-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAM CESAR DE SOUZA 

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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY HEITOR MARTINI (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS BARBOSA GAMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011801-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO DIAS BARBOSA 

GAMON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006563-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

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: 

1006563-72.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA MARIA 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009810-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE RIBEIRO ROCHA SILVANO (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009810-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDENICE RIBEIRO ROCHA 

SILVANO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, 
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expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006588-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IVONETE BORGES DOS SANTOS (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: 

1006588-85.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE BORGES 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006587-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IVONETE BORGES DOS SANTOS (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: 

1006587-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE BORGES 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006846-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1006846-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DA 

SILVA 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009597-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SIDNEY DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009597-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEY DE SOUZA SOARES 

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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DIEGO SOUZA PAILA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))
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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: 

1006561-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALLAN DIEGO SOUZA PAILA 

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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013384-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDERSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013384-07.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JANDERSON FRANCISCO DA 

SILVA 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012385-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

WILLIAM CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012385-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAM CESAR DE SOUZA 

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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVELIN PATRICIA ANDRADE 04670601180 (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos dias 04/10/2018, 05/10/2018 e 08/10/2018, DEIXEI de 

citar o requerido HEVELIN PATRICIA ANDRADE, via telefone 9992518063. 

Pois, todas as tentativas foram encaminhadas para Caixa Postal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012714-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES CARVALHO DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 26/10/2018 Hora: 08:30, a 

ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013473-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

KATIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013473-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KATIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se MANIFESTE quanto aos comprovantes de pagamento 

acostados pelo executado, 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012309-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (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: 

8012309-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IDALIO DIAS DOS SANTOS 

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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013347-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGEL PIRIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013347-77.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ANGEL PIRIS Vistos, etc. Em 

atenção ao pedido de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de débito 

atualizada; Ultimada esta providência, tornem os autos conclusos para 

deliberação em localizador próprio. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TATIANE CARDOSO DE CAMARGO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 

8010451-61.2016.8.11.0015. REQUERENTE: TATIANE CARDOSO DE 

CAMARGO LIMA REQUERIDO: VIVO 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, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

JOSELAINE CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES OLERIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001269-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSELAINE CRISTINA LOPES 

REQUERIDO: TIAGO RODRIGUES OLERIANO Vistos, etc. A parte autora, 

postula pela realização de pesquisa para obter endereço da requerida 

junto a órgão conveniado ao Poder Judiciário. Pois bem. Considerando que 

este juízo não é órgão consultivo e considerando, também, que o 

processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que 

admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e 

TRE, ou sistemas semelhantes, para obter endereço do Executado é ir 

contra os critérios estabelecidos em lei para a tramitação de processos 

neste juízo, ante o caráter excepcional da medida. A propósito, nesse 

sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS ENDEREÇOS DOS 

AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - EXCEPCIONALIDADE - 

DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS Relator: 

Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª 

Câmara Cível). Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido não se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores 

do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço da 

requerida. INTIME-SE a parte Autora para manifestar no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011632-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

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: 

8011632-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS LUIZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MICHELE RODRIGUES APARECIDO (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: 

1001830-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELE RODRIGUES 

APARECIDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 
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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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

AELTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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: 

1000101-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: AELTON DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013434-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (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: 

8013434-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WELLYTON NUNES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013372-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANE SUZARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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: 

8013372-90.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE SUZARTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004900-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

LUCI MERI PASA 00801591171 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004900-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PISO BOM CONCRETO 

USINADO LTDA - ME REQUERIDO: LUCI MERI PASA 00801591171 Vistos, 

etc. I – Diante do postulado de ID. 12060129, INTIME-SE a exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE conforme previamente 

aduzido, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSILENE DE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

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: 

8011108-03.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILENE DE SOUZA DUTRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 12 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELI DA CONCEICAO FRANCO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000080-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAELI DA CONCEICAO 

FRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008629-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHOCYEGUE DEIVID MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008629-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JHOCYEGUE DEIVID MARTINS 

RIBEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHEIBE (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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: 

1001776-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO ROBERTO SCHEIBE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALVES DE MENDONCA (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: 

1002879-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL ALVES DE 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010792-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010792-75.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALOIR DA LUS REQUERIDO: 

GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. I – De proêmio, 

determino que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos; II – Se positiva a certidão, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO SANTOS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA LEMES CORADO (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ARANTES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO (ADVOGADO(A))

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: 

1002095-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE BENEDITO SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, 8 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013363-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER CRISTIANO CARRER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013363-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ALEXANDER CRISTIANO CARRER Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte Exequente postula sobre o 

descumprimento de acordo, contudo, não trouxe aos autos cópia do 
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mencionado acordo. Com efeito, intimem-se a parte exequente para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, juntem aos autos cópia do acordo entabulado 

nos autos para sua homologação, sob pena de prosseguimento da 

demanda em seus ulteriores termos. Após, transcorrido o prazo alhures, 

com ou sem manifestação, TORNEM os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004782-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO P DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

audiência conciliação designada para 26/10/2018 10:15.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006293-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CHITOLINA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

audiência de conciliação designada para 26/10/2018 Hora: 10:30.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DORVANIL CLEMENTE NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI (ADVOGADO(A))

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010294-88.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DORVANIL CLEMENTE NETO 

REQUERIDO: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009723-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: 

1009723-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDI MARA RONCONI NETO 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. I - Considerando que na presente 

demanda a reclamante pleiteia, em sede de tutela, a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato de 

negativação, emitida junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL); II - Com o aporte, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE TAMARA MOREIRA AMARILHA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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: 

1002957-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GRAZIELLE TAMARA 

MOREIRA AMARILHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001219-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE SANTANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013532-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA CAMPOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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: 

8013532-18.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO MARIA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO 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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000058-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR FURTADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000058-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDMAR FURTADO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO 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, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

WERBERT PEREIRA (REQUERENTE)

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009704-65.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WERBERT PEREIRA 

REQUERIDO: CLÁUDIA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

DAYANI APARECIDA CAPINAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (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: 

1004421-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAYANI APARECIDA 

CAPINAN REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

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: 

1002043-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO (ADVOGADO(A))

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: 

1000161-09.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012426-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012426-21.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA DE MIRANDA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009702-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (ADVOGADO(A))

DEIVIDY TAFAREL MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009702-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEIVIDY TAFAREL MACHADO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011245-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

REGINALDO SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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: 

8011245-82.2016.8.11.0015. REQUERENTE: REGINALDO SILVA DE JESUS 

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, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001665-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO (ADVOGADO(A))

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: 

1000134-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO GILBERTO LUCIANO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1000313-57.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LEIDIANE ARRUDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 8 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012257-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012257-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE XIMENES FIGUEIREDO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010265-72.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 (quinze) dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 8010265-72.2015.8.11.0015 

Valor da causa: $8,264.46 ESPÉCIE: [CHEQUE, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR Endereço: Rua 

ORQUIDEAS, 1876, SALA 03 - ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78555-266 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FELICIANO 

Endereço: Avenida ANTONIO PEREIRA, 1547, CENTRO, TEODORO 

SAMPAIO - SP - CEP: 19280-000 INTIMANDO: ANTONIO FELICIANO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

para que, querendo, apresente embargos a penhora realizada nos autos 

no prazo de 15 (quinze dias) SENTENÇA: ID 10827351 - Vistos, etc. 

Cuida-se de pedido da parte Exequente de citação por edital da parte 

Executada do bem imóvel penhorado, Id 9141490. Pois bem. Considerando 

o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil.” Considerando o 

artigo 830, § 2.º, do NCPC in verbis: Art. 830. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. ... § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, 

DECIDO: 1- 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. 1.1- CONSTE, que o executado 

poderá apresentar embargos em 15 (quinze) dias da penhora realizada 

nos autos. 2- Quedando-se inerte o executado, CERTIFIQUE-SE E 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo 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, KARINE DANIELLE RODRIGUES, digitei. 

SINOP, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010129-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da(s) parte(s) 

para audiência conciliação de 29/10/2018 08:45.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005801-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 29/10/2018 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS MARIA FOPPA (REQUERENTE)

ELIS MARIA FOPPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 29/10/2018 09:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

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: 

8010869-96.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., VINCENZI & 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010896-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010896-79.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: FRANCISCO JOSE 

BERSALINI FAVONI Vistos, etc. I - Considerando que restou infrutífera a 

busca de valores na conta do executado, conforme cópia de operação 

extraída do sistema BACENJUD, que deverá ser juntado pela secretária 

nos presentes autos, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste o que lhe entender de 

direito. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011961-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON GUTIERES DAGANI (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011961-12.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALISSON GUTIERES DAGANI 

REQUERIDO: MARCIO MELLENBERGS LOFFI Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANGELO CHEROBIN (REQUERENTE)

FERNANDA GASPARI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GASPARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000571-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO ANGELO 

CHEROBIN, FERNANDA GASPARI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008377-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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: 

1008377-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDA FELIX DE BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - RECEBO 

O RECURSO INOMINADO; II - Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões 

e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que 

as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995; V - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002101-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PRESTE SUTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002101-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELZA PRESTE SUTIL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nova data para 

realização da consulta, uma vez que segundo laudo médico acostado aos 

autos, decorreu a data anteriormente pretendida (04/10/2018); 

Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009687-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DA CONCEICAO DE MARCO (REQUERENTE)

ALANA GRANELLA (ADVOGADO(A))

ALBERTO CARLOS DE MARCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009687-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALBERTO CARLOS DE 

MARCO, ZENILDA DA CONCEICAO DE MARCO REQUERIDO: BRASIL 

TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 

pelo art. 321 do NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos 

documentos pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro 

Geral (RG), bem como, junte o comprovante de endereço em seu nome, 
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nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; Com a juntada do 

documento, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005615-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEI MARTINS (REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA ELIAS DA CUNHA (REQUERIDO)

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 29/10/2018 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013652-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES (ADVOGADO(A))

G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 29/10/2018 13:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010670-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a exequente para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013085-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBIO LEMUNY (REQUERIDO)

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 8013085-30.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $10,496.00 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, CHEQUE]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME Endereço: Rua 

COLONIZADOR ENIO PIPINO, 4693, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-001 POLO PASSIVO: Nome: MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua PROFESSOR JOSE MAGNO, 393, ROTARY 

INTERNACIONAL, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 Nome: ANIBIO LEMUNY 

Endereço: Rua 10, 1109, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 

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: 18/10/2018 Hora: 10:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 8 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: 1004638-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

VINICIUS ROLIM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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. 1004638-07.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $2,934.00 ESPÉCIE: [INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, MULTAS E 

DEMAIS SANÇÕES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: VINICIUS ROLIM 

DE MOURA Endereço: DOS CEDROS, 847, QD 25 LT 20, JARDIM 

BOTANICO, SINOP - MT - CEP: 78556-046 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), 

JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 Nome: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 1000, 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 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: 25/10/2018 Hora: 09:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 8 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: 1005035-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMILY MARQUES GIMENES (REQUERENTE)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1005035-66.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $10,073.33 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AMILY MARQUES GIMENES Endereço: Rua Foz do Iguaçu, 1531, 

Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Endereço: AC SINOP, 900, Estrada Eunice KM 01, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 25/10/2018 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 8 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: 1001212-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

MATHEUS ASSUNCAO REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR JOSE ALVES 00877843945 (REQUERIDO)

SELMA BATISTA PINHEIRO 00277966124 (REQUERIDO)

GENIR JOSE ALVES (REQUERIDO)

SELMA BATISTA PINHEIRO (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. 1001212-84.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $12,659.90 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) POLO ATIVO: Nome: MATHEUS ASSUNCAO REIS Endereço: RUA 

DAS AVENCAS, 1223, - DE 745 A 1401 - LADO ÍMPAR, SETOR 

RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-067 POLO PASSIVO: Nome: 

SELMA BATISTA PINHEIRO 00277966124 Endereço: AVENIDA 
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ARAGUAIA, 889, BOX 02, VILA MENEZES, MINAÇU - GO - CEP: 76450-000 

Nome: SELMA BATISTA PINHEIRO Endereço: AVENIDA ARAGUAIA, 889, 

BOX 02, VILAMENEZES, MINAÇU - GO - CEP: 76450-000 Nome: GENIR 

JOSE ALVES 00877843945 Endereço: RUA OLEGÁRIO PAIVA, 522, 

CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780-040 Nome: GENIR JOSE 

ALVES Endereço: RUA OLEGÁRIO PAIVA, 522, CENTRO, MOGI DAS 

CRUZES - SP - CEP: 08780-040 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: 25/10/2018 Hora: 10:15 

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, 8 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: 1010605-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (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. 1010605-67.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $952.61 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, PERDAS E DANOS]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 515, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-260 POLO PASSIVO: Nome: PAULO DO AMARAL DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA DAS ARARAS, 653, JARDIM DAS NAÇÕES, 

SINOP - MT - CEP: 78556-432 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: 25/10/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 8 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006759-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANA FREIRE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006759-42.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - ME 
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EXECUTADO: JOVANA FREIRE DE CARVALHO Vistos, etc. I - Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011262-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ (ADVOGADO(A))

ROSIEL FERREIRA PINTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MA PUBLICACOES ON LINE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS BRUGUGNOLI BENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011262-89.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSIEL FERREIRA PINTO - ME 

EXECUTADO: MA PUBLICACOES ON LINE EIRELI - EPP Vistos, etc. I - 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009570-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o Requerente que solicitou o cancelamento 

de serviços de telefonia móvel contratados junto à Requerida, que 

continuou a cobrar pelos serviços outrora prestados, sendo que, ante ao 

não pagamento de faturas posteriores, que segundo se alega, foram 

lançadas após do cancelamento da prestação de serviço, acarretou na 

inscrição do nome do Reclamante no Banco de dados do SPC/SERASA. 

Destarte, pugna pela concessão da tutela visando exclusão de nome do 

cadastro de inadimplentes. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência 

deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a 

ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos 

de definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente alega o cancelamento dos serviços de 

telefonia móvel, com consequente fim dos serviços prestados, 

evidenciando a probabilidade de seu direito. De mais a mais, estando o 

débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, 

tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e 

creditícia que advém à pessoa que tem seus dados negativados. 1.Sendo 

assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º 

da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a 

requerida EXCLUA o nome do requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente 

decisão, bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do 

autor, até ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 4. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 5. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-11.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

PATRICIA SOARES DE LIMA (EXEQUENTE)

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(EXECUTADO)

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS LTDA (EXECUTADO)

BRASIL PROPERTIES COMERCIALIZACAO DE PROPRIEDADE DE FERIAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010627-11.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: PATRICIA SOARES DE LIMA 

EXECUTADO: BRASIL PROPERTIES COMERCIALIZACAO DE PROPRIEDADE 

DE FERIAS LTDA - ME, BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS 

LTDA, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 
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dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011528-76.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (ADVOGADO(A))

I. A . DE MOURA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ RAINERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011528-76.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: I. A . DE MOURA - ME 

EXECUTADO: SILVIO LUIZ RAINERI Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020154-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

BLOCO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DUARTE YULE MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8020154-50.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: BLOCO NORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP EXECUTADO: 

JULIANO DUARTE YULE MARQUES Vistos, etc. DEFIRO o postulado pelo 

exequente, tendo em vista que restaram infrutíferas as demais tentativas 

de satisfação integral do débito perseguido na presente execução. À vista 

disso, DETERMINO: I - EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para saldar o 

débito em execução, no endereço constante nos autos (ID. 10930258), 

atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do 

Código de Processo Civil; II - Uma vez restando frutífera a penhora, 

INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Código de Processo 

Civil; III - Desde já, restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008900-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTT VERSORI PEDRO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 

1008900-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDER ROBERTT VERSORI 

PEDRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a parte 

Autora que, apesar de ter tido relação jurídica com o Réu, em junho de 

2017 quitou seu débito junto ao Réu, conforme demonstra o documento 

fornecido pela agência local. Alega ainda que, em que pese o devido 

pagamento, a requerida incluiu seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por derradeiro, o autor pugna pela concessão da tutela, para que 

seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento de que a 

inscrição é indevida, uma vez que já procedeu ao adimplemento do débito. 

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque, 

vislumbro em cognição meramente sumária que, o requerente juntou aos 

autos o comprovante de quitação de débito junto à instituição requerida e 

mesmo assim teve a negativação de seus dados, evidenciando, a priori, a 

probabilidade de seu direito. Já o perigo da demora é evidente, pois, 

ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém 

à pessoa que tem seus dados negativados. De mais a mais, estando o 

débito em discussão deve ser concedida a tutela, tendo em vista que 

trata-se de medida reversível e não há dano inverso. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada, lanço mão do que dispõe o artigo 

300, §1º do Código de Processo Civil, e DEFIRO a LIMINAR. I – Sendo 

assim, com espeque no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a 

EXCLUSÃO do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, ao 

passo que determino a INTIMAÇÃO da requerida para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo; II - EXPEÇA-SE ofício ao SCPC, solicitando o cumprimento da 

presente decisão; III – Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000769-07.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA 

Vistos, etc. DEFIRO o postulado pelo exequente, tendo em vista que 

restaram infrutíferas as demais tentativas de satisfação integral do débito 

perseguido na presente execução. À vista disso, DETERMINO: I - 

EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para saldar o débito em execução, no 

endereço constante nos autos, atentando-se a ordem de 

IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Código de Processo Civil; II - 

Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil; III - Desde já, restando 

infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Serve a presente 

decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012141-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

8012141-28.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CAMILA CRISTINA DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Em ID. 

11932848 o executado informa nos autos o adimplemento quanto à 

obrigação de fazer, objeto da presente ação. Intimada a se manifestar, a 

parte exequente quedou-se inerte (ID. 13990164). Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, não havendo outras providências a serem adotadas 

na presente demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186705 Nr: 7913-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, 

ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MENZEL MORITA - 

OAB:14744/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVELIS EVERTON CAETANO DE 

CARVALHO, Cpf: 05053585148, Rg: 6127714, Filiação: Aronilta Maria de 

Souza e Sebastião Caetano de Carvalho, data de nascimento: 03/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Aparecida de Goiania-GO, solteiro(a), mecanico, 

Telefone 66-9915-5018(mãe). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos descritos na denúncia para CONDENAR o acusado ANDERSON 

JUNIOR CANTOR FILIPE, vulgo “Pequeno” brasileiro, solteiro, carpinteiro, 

natural de Sinop/MT, nascido aos 20/01/1993, filho de Adão Felipe e Ataíde 

Candida Maria Cantor, residente e domiciliado na Rua dos Mognos, 905-A, 

Bairro Vitória Régia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, e reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva para DECLARAR EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime descrito no art. 12, da Lei nº 

10.826/03, nos termos do art. 107, IV e 109, inciso IV, c.c. art. 115, todos 

do Código Penal. Ainda, CONDENO o acusado EVELIS EVERTON 

CAETANO DE CARVALHO, vulgo “Alemão”, brasileiro, solteiro, mecânico, 

natural de Aparecida de Goiânia/GO, nascido no dia 03/06/1995, filho de 

Sebastião Caetano de Carvalho e Aronita Maria de Souza, residente e 

domiciliado na Rua Estefani, 2106, Bairro Vitória Régia, nesta urbe, nas 

penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Outrossim, 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime descrito no art. 180, caput, do 

Código Penal, nos termos do art. 107, IV e 109, inciso IV, c.c. art. 115, 

todos do Código Penal. Passo a dosimetria de pena.Quanto ao acusado 

ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPEO acusado agiu com consciência e 

determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a 

sua culpabilidade. Não registra antecedentes criminais (fls.71/72). Acerca 

da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para 

auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois 

pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do 

patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de 

fogo. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz 

respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal 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 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico 

a incidência da circunstância atenuante referente à menoridade relativa, 

disposta no artigo 65, III, “d”, do CP. Todavia, deixo de utilizá-la e mantenho 

a pena no patamar acima fixado, tendo em vista que se encontra no 

mínimo legal, ante o teor da súmula 231, do STJ. Não verifico a incidência 

de circunstâncias agravantes. Finalmente, na terceira etapa da dosimetria 

da pena, verificam-se as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas 

de diminuição.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.Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o 

cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com o art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, devendo ser designada oportunamente 

audiência admonitória para fixação de suas condições. Em relação ao 

acusado EVELIS EVERTON CAETANO DE CARVALHOO acusado agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando 

evidenciada a sua culpabilidade. Não registra antecedentes criminais (fl. 

70). Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos 

autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe 

favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso 

de arma de fogo. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. 

No que diz respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao 

tipo penal O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na 
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prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, 

verifico a incidência da circunstância atenuante referente à menoridade 

relativa, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP. Todavia, deixo de utilizá-la e 

mantenho a pena no patamar acima fixado, tendo em vista que se 

encontra no mínimo legal, ante o teor da súmula 231, do STJ. Não verifico a 

incidência de circunstâncias agravantes. Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, verificam-se as causas de aumento previstas no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo que aumento a pena 

em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão 

da ausência de causas de diminuição.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.Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará 

o cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com o art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, devendo ser designada oportunamente 

audiência admonitória para fixação de suas condições. Deixo de condenar 

os acusados no pagamento de custas e despesas processuais, eis que 

assistidos pela Defensoria Pública.Com relação aos bens apreendidos e 

certificados à fl. 42, intime-se a vítima Heberth para que proceda a retirada 

do capacete apreendido e certificado (fl. 55), no prazo de 90 (noventa) 

dias, desde que comprovada sua propriedade legal. Decorrido este prazo, 

determino a destruição do referido objeto, uma vez que não interessa mais 

ao processo, nem é passível de doação.Quanto ao valor apreendido à fl. 

46, intime-se a vítima Francis para que indique o número de uma conta 

bancária para proceder à restituição do referido valor. Esgotado o prazo 

sem comparecimento da vítima, determino a doação do valor à FUNVIDA. 

Outrossim, determino a destruição das munições apreendidas (fl. 42), nos 

termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03.Intime-se o réu EVELIS EVERTON 

CAETANO DE CARVALHO via edital, nos termos da legislação penal 

vigente, tendo em vista que se encontra em local incerto.Proceda-se às 

baixas necessárias quanto à extinção da punibilidade dos 

acusados.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação e expeça-se Guia de Execução Penal, 

remetendo-se ao juízo competente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 05 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 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,

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Weider Chamos de Arruda e Willian Quinquivi Salazar.

Às fls. 1040/1041 a Defesa do acusado Weider requereu a parcial 

substituição da medida cautelar imposta no item “b” da decisão de fl. 939 

para ao invés de autorização, o acusado não possa ausentar-se da 

comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo.

É o relatório necessário.

Decido.

Acolho o pedido da Defesa, em consonância com o fundamento exarado 

na petição de fls. 1040/1041, para substituir a medida cautelar de 

proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem prévia autorização 

do juízo para proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem 

prévia comunicação do juízo. Enfatizo que a comunicação deverá ser 

realizada com antecedência ao período em que irá se realizar o 

afastamento.

Outrossim, ressalto que em relação à “alteração de endereço” mantenho a 

medida cautelar de proibição sem prévia autorização do juízo.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, atentando-se às deliberações anteriores.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335829 Nr: 13373-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MENON DE FREITAS 

- OAB:23150-MT

 Destarte, tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo 

acusado, nem hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 07/12/2018, às 15h00min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, 

bem como procedido o interrogatório do réu.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336236 Nr: 13630-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 336236

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 07 / 12 / 2018, às 14 h 30 min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório dos acusados.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320075 Nr: 3112-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERICA DA SILVA SOUSA, CLEITON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 3112-22.2018.811.0015, Protocolo 

320075, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 206489 Nr: 8130-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIEL LEITE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos,
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Prossiga-se no cumprimento da sentença de fl. 163, procedendo-se a 

doação do veículo apreendido nos autos à Assistência Social Beneficente 

Evangélica (ASBE).

Expeça-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 153884 Nr: 1886-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ACENDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, Marcio Silva da Costa - 

OAB:24.176-MT

 Código n° 153884

Vistos,

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado o 

decisum verberado (fls. 223/229), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho.

Remetam-se os autos ao E. TJMT, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 285621 Nr: 19340-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MACIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, MANOELA DE SÃO JOSE RAMOS - OAB:21250-O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 Código nº 285621

Vistos,

 Para fins de adaptação de pauta, antecipo o ato para o dia 12/11/2018, às 

15h15min.

Notifique-se o MP e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 8522-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado a 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 207566 Nr: 9070-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 [...]

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. De proêmio, 

homologo a desistência da testemunha Anderson Joel Ferri, conforme 

requerimento das partes. Acolho o pleito defensivo, em atenção ao 

princípio da verdade real e designo o dia o dia 06 de Novembro de 2018, 

às 13h20min, para o interrogatório do acusado, devendo o cartório expedir 

o mandado de intimação observando o endereço acima grafado. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Luiz Vinícius Iori, o digitei.

Débora Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Junior

 Juíza de Direito Promotor de Justiça

 Sávio Ricardo Cantadori Copetti

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241592 Nr: 13018-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR BRUNO STROJACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.404-0

 Ação Penal - Código Apolo 241592

Vistos.

Diante do teor da certidão à fl. 174, determino que o advogado constituído 

seja novamente intimado para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os memoriais finais ou o termo de renúncia, com o respectivo ciente 

do acusado e a comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida 

comunicação, sob pena de comunicação à OAB para instauração de 

processo disciplinar por desídia profissional, nos termos do Art. 34, inciso 

XI , da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, ou indique a necessidade 

de ser assistido pela Defensoria Pública, bem como expeça-se ofício à 

OAB para instauração de processo disciplinar por desídia profissional.

Acaso manifestado o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, 

encaminhem-se os autos para ciência da nomeação, bem como para que 

apresente os memoriais finais no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 222732 Nr: 1281-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR POLICIANO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ...D E C I D O.Em análise aos autos, verifico ser o caso de revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo, pois pelo que se 

depreende do feito, o acusado descumpriu uma das condições impostas 

no curso do benefício, mais especificamente o item “2” de fl. 50, pois 

deixou de comparecer em Juízo mensalmente, mesmo depois de ser 

novamente intimado para cumprir as condições impostas. Registro que o 

acusado foi cientificado à fl. 51, de que o descumprimento de quaisquer 

das condições impostas naquela decisão acarretaria o prosseguimento 

normal do feito, pois no momento da audiência, sem exceção de 

procedimento, são esclarecidas todas as condições e questionados aos 

acusados se possuem alguma dúvida, as quais são esclarecidas de 

imediato, acaso necessário.Outrossim, cada acusado beneficiado com a 

suspensão condicional do processo recebe uma cópia do termo da 

audiência, a qual pode consultar em caso de dúvida e, em referido 

documento, consta de forma expressa a necessidade de comparecimento 

mensal em Juízo.Diante disso, revogo o benefício da suspensão 

condicional do processo concedido ao acusado, na forma do artigo 89, 

§3º, da Lei n. 9.099/95.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09 de Outubro de 2019, às 14h30min .Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se o acusado e o seu advogado.Expeça-se carta 
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precatória para intimação dos Policiais Rodoviários Federais, 

comunicando-se o seu superior hierárquico.Intime-se a defesa para 

indicar a qualificação e endereço das testemunhas arroladas à (fl. 36), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência tácita de suas 

oitivas.Acaso informados os dados acima, expeça-se o necessário para a 

oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241019 Nr: 12599-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Ação Penal - Código Apolo 241019

Vistos.

Traslade-se cópia do laudo pericial constante nos autos em apenso 

(Código Apolo 283891) a estes autos e, após a manifestação da defesa, 

voltem-me conclusos.

Sinop, 05 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252906 Nr: 19779-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Ação Penal - Código Apolo 252906

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado à fl. 90, 

pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 92.

Dê-se vista ao recorrente para no prazo legal apresentar suas razões e, 

após, ao recorrido para apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 283891 Nr: 18264-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal – Código Apolo 283891

Vistos.

Cumpra-se o já determinado no sexto parágrafo à fl. 40, intimando-se o 

advogado constituído sobre o resultado da perícia realizada às fls. 66/74.

Após, conclusos.

Sinop, 05 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 124070 Nr: 3283-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DENICOLO - 

OAB:17713-MT

 Vistos.

1 - De proêmio, considerando que o reeducando indicou a Drª. Fernanda 

Denicolo, OAB/MT nº 17713/O, como sendo sua advogada, conforme se 

vê da declaração de fl. 150, intime-se a douta causídica para que, no 

prazo de 10 dias, se manifeste acerca do cálculo de pena de fl. 168.

2 - Findo o prazo sem qualquer manifestação, intime-se o reeducando 

para que, no prazo de 10 dias, constitua novo patrono ou, no mesmo 

prazo, manifeste o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, 

oportunidade em que deverá lhe ser concedida vista dos fólios.

3 - Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sinop - MT, 22 de Agosto de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 206532 Nr: 8160-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 13.3.2018 (f. 93) pelo juízo da 3ª Vara 

Criminal local, que designou audiência admonitória (justificação de falta 

grave) para 11.6.2018 (segunda-feira), às 13h30min, visando oportunizar 

a reeducanda se justificar a respeito da falta grave noticiada em 03.6.2015 

(f. 79).

É imprescindível oportunizar a reeducanda manifestar-se acerca da falta 

grave que lhe é imputada (CF 5º, LV), sem, contudo, prejudicar a 

celeridade processual, economia e eficácia dos atos processuais (CF 5º, 

LXXVIII).

Por esta razão, revela-se como a medida mais adequada e oportuna “in 

casu” a apresentação de defesa escrita, pela reeducanda.

Posto isso, à luz do disposto no art. 5º, LV e LXXVIII, da CF, derrogo a 

decisão proferida em 13.3.2018 (f. 93) pelo juízo da 3ª Vara Criminal local, 

cancelo a audiência de justificação designada para 11.6.2018 (13h30min) 

e, em prosseguimento, determino seja concedida vista dos autos à 

Defensoria Pública para, em 05 (cinco) dias, apresentar justificativa por 

escrito, com relação à falta grave imputada a reeducanda.

Após, em respeito ao contraditório (CF, 5º, LV), dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por igual prazo.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 338698 Nr: 15216-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTP, GPTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Ante o exposto:

I - Atendidos os requisitos previstos no art. 182 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, RECEBO A REPRESENTAÇÃO oferecida em face dos 
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adolescentes;

II – Presentes os requisitos previstos nos art. 122, II, do ECA, DECRETO A 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA dos adolescentes G. P. T. P. e M. T. P., pelo 

prazo de 45 (quarenta e cinco dias), nos termos do art. 108 § único do 

ECA e art. 869 da CNGC/MT;

III - Solicite-se vaga para internação aos adolescentes junto à Central de 

vagas SEJUDH -MT, consignando o decurso do prazo previsto no arts. 

868 §§ 1º e 2º da CNGC/MT;

IV - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da apreensão sem notícia de 

vaga, deverão ser imediatamente expedidos os ALVARÁS DE 

DESINTERNAÇÃO, independentemente de nova conclusão;

V - Notifique-se a Autoridade Policial de que os adolescentes deverão 

permanecer na Delegacia pelo prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o 

disposto no art. 185, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

VI - Expeçam-se guias de execução de internação provisória, nos termos 

do arts. 866 § úncio, 867 § 1º e 870 § 5º da CNGC/MT;

VII - Hodiernamente, tem sido questionado o desmembramento da 

instrução previsto no ECA, mediante designação de audiência de 

apresentação e audiência em continuação. Cuida-se de sistemática já 

superada no âmbito do processo penal, a partir da Lei n. 11.719/08, pois é 

consenso que a unificação dos atos de instrução em uma única audiência 

melhor atende aos princípios da celeridade, economia processual, 

oralidade, concentração e presunção de inocência. Não verifico razão 

para que a unificação não ocorra no âmbito da justiça juvenil, pois a meu 

sentir, se trata de solução que melhor atende aos princípios elencados no 

art. 100, parágrafo único, do ECA. Notadamente, porque viabiliza 

intervenção mais precoce e atual, ao mesmo tempo em que diminui a 

frequência de comparecimentos do adolescente em juízo. Isso 

considerado, designo audiência de apresentação e instrução para o dia 18 

de outubro de 2018, às 14h30min;

 VIII - A defesa prévia deverá ser apresentada oralmente em audiência, 

nada obstando que o defensor, motivadamente, postule a concessão do 

prazo previsto no art. 186, §3º, do ECA, ou mesmo arrole testemunhas 

para serem inquiridas em outra oportunidade. Nessa hipótese, a 

frustração da audiência una ocorrerá em atenção a interesses superiores 

do representado;

IX - Intimem-se o adolescente e seus responsáveis legais, notificando-os 

ao comparecimento à audiência acima aprazada, acompanhados de 

advogado, sendo-lhe assegurada assistência pela Defensoria Pública, em 

caso de impossibilidade de constituição de defensor;

 X - Intimem-se as vítimas/testemunhas arroladas na representação para 

comparecimento ao ato acima, expedindo-se carta precatória para 

inquirição daquelas domiciliadas além dos limites territoriais do juízo;

XI - Defiro os pedidos formulados pelo d. Promotor de Justiça nos itens II e 

III na fl. 33;

XII - Intimem-se o Ministério Público e a Defensa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 151926 Nr: 268-46.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo Vossa Senhoria para tomar ciência das 

sentenças proferidas nos autos em apenso 165611, 131589 e 151926 em 

secretaria, tendo em vista interesse de menores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131589 Nr: 10805-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRMC, YMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA ( 

FASIPE) - OAB:MT/12.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo Vossa Senhoria para tomar ciência das 

sentenças proferidas nos autos em apenso 165611, 131589 e 151926 em 

secretaria, tendo em vista interesse de menores.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 5210-78.2002.811.0002– CÓDIGO 50359

 INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ FELIPE MONTEIRO DA SILVA, OAB/MT N.º 

23.836, para que tome ciência que o processo n. º 

5210-78.2002.811.0002– CÓDIGO 50359, Terceira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 200, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

03/10/2018.

Processo n. º 4550-11.2007.811.0002 – CÓDIGO 108634

 INTIMAÇÃO DO DR.JOSE MORENO SANCHES JUNIOR, OAB/MT N.º 4759, 

para que tome ciência que o processo n. º 4550-11.2007.811.0002 – 

CÓDIGO 108634, Segunda Vara de família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 366, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 29/09/2018.

Processo n. º 6781-11.2007.811.0002 – CÓDIGO 108852

 INTIMAÇÃO DO DR. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB/MT 

N.º 17.528, para que tome ciência que o processo n. º 

6781-11.2007.811.0002 – CÓDIGO 108852, da Sexta Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 623, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 03/10/2018.

Processo n. º 24222-24.2015.811.0002 – CÓDIGO 424245

 INTIMAÇÃO DO DR. RONILTO RODRIGUES GONÇALVES, OAB/MT N.º 

19.140-O, para que tome ciência que o processo n. º 

24222-24.2015.811.0002 – CÓDIGO 424245, Segunda Vara de família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1021, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 01/10/2018.

Processo n. º 5833-88.2015.811.0002– CÓDIGO 390816

 INTIMAÇÃO DO DRª. ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA, OAB/MT N.º 

25.689/O, para que tome ciência que o processo n. º 

5833-88.2015.811.0002– CÓDIGO 390816, da Terceira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 731, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

01/10/2018.

Processo n. º 5770-44.2007.811.0002 – CÓDIGO 109898

 INTIMAÇÃO DO DRª. ANA CLARA DA SILVA, OAB/MT N.º 10.373-b, para 

que tome ciência que o processo n. º 5770-44.2007.811.0002 – CÓDIGO 

10989, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 490, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 02/10/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 523397 Nr: 224-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FIGUEIREDO - 

OAB:221.077/SP

 ID. 523397

Vistos.
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DEFIRO o pedido retro (fl. 54) e autorizo o desentranhamento dos 

documentos originais que instruíram o pedido, mediante a substituição por 

fotocópias e certidão nos autos, nos termos do disposto no art. 203, I, da 

Lei 6.015/73.

Intime-se. Após, retorne-se o processo ao arquivo.

 Várzea Grande, 4 de outubro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 223593 Nr: 3774-40.2009.811.0002

 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: FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO 

ARRUDA - OAB:11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a juntada do AR negativo (fls.117), com o 

motivo de endereço desconhecido, intimo a parte autora a se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 332534 Nr: 1248-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDA, MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Henrique de Moraes 

Barradas - OAB:21176/O

 Certifico que, dando sequência aos trâmites visando o deslinde da causa, 

impulsiono os autos para INTIMAR A EXEQUENTE A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que entender de direito, em 

conformidade com o parecer ministerial de fls. 99 (Art. 1.233, CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11007 Nr: 437-63.1997.811.0002

 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: APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSPRM, CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NODARI - 

OAB:7307/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA NAVES 

MAFRA, para devolução dos autos nº 437-63.1997.811.0002, Protocolo 

11007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 340020 Nr: 7979-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDS, CMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, MARCIA DANILA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:15388/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para dar anda-mento ao feito 

(fls. 114), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fls. 115).

Destarte, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450050 Nr: 11929-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGL, NNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:MT 9.237, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, apresentada a Justificativa pelo requerido, manifeste a 

parte Autora no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007754-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. R. (ADVOGADO(A))

J. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007754-94.2017.8.11.0002. VISTOS etc. A decisão 

proferida num. 12893628, não foi cumprida. Intime-se novamente a parte 

exequente, através do seu Patrono, para cumprir a decisão, sob pena de 

extinção, no prazo de 05 dias. Caso negativo, ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301009 Nr: 21706-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPSR, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-1A, THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA - 

OAB:15.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B/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, totalizando em R$ 413,40 conforme cálculo de fls., SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 437031 Nr: 5150-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIAS - OAB:4.202

 Processo nº. 5150-17.2016.811.0002.

Código nº. 437031.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 75/76), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público às fls. 78, suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação da autora no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Exclua-se o mandado de prisão do Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisão – CNMP.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 287781 Nr: 7570-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDCP, PHBDCP, DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7570-34.2012.811.0002.

Código nº. 287781.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado entre as partes (fls. 140/142), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público (fls. 152V), suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intimem-se os exequentes para informarem 

aos autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação dos credores no prazo acima estabelecido, o 

que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Advirto o executado de que o não cumprimento do acordo acarretará o 

prosseguimento do feito.

Recolha-se o mandado de prisão expedido.

Exclua-se do relatório mensal.

Apense-se o presente feito ao Processo nº. 4147-66.2012.811.0002 – 

Código nº. 285099.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437822 Nr: 5586-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTAL, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT16.601, IGOR SOUZA PEREIRA - OAB:21582/O

 Processo nº. 5586-73.2016.811.0002.

Código nº. 437822.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 103/111), acordo subscrito 

pela Defensoria Pública que assiste a parte credora e Advogado do 

executado, constituído com poderes para tanto (fls. 104), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público às fls. 113, suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação da autora no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado Jean Brito Lopes, se 

por outro motivo não estiver preso.

Exclua-se o processo do relatório estatístico.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447953 Nr: 10893-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJF, JEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHARLES JUNIOR, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS etc. A. J. F., representada por sua genitora Joana 

Elizabeth Franco, ajuizou AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c 

ALIMENTOS contra CHARLES JÚNIOR ALMEIDA DA SILVA, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Sua genitora e o requerido mantiveram um 

relacionamento amoroso do qual ocorreu sua concepção. Afirma que o 

suposto pai não quer assumir o seu papel, com as obrigações derivadas 

da paternidade. Após descrever os fatos e fundamentos jurídicos que 

fundamentam sua pretensão, pugnou pela procedência do pedido 

constante da inicial, constatando por exame de DNA que a requerente é 

filha biológica do requerido, determinando a inclusão, em seu registro de 

nascimento, do nome do pai e dos avós paternos, acompanhado do 

patronímico dos mesmos. Pugnou ainda pela fixação de alimentos 

provisórios no patamar de 34,09% do salário mínimo. No mérito, pugnou 

pela confirmação da decisão ao final, por sentença. A petição inicial foi 

instruída com os documentos de fls. 08/12. Deferida a AJG e determinada 

a citação (fls. 13). Citado (fls. 21/22), o requerido deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para apresentar defesa. Decisão de fls. 26, determinando a 

expedição de ofício para a realização do Exame de DNA. Laudo pericial 

que concluiu pela paternidade alegada (fls. 44/47). A parte requerente 

pugnou pela inclusão do nome paterno na certidão de nascimento do 

infante (fls. 49). O requerido foi devidamente intimado da confirmação de 

paternidade alegada (fls. 55) e em nada se manifestou (fls. 57). Cota 

ministerial de fls. 51, favorável a designação de audiência de instrução e 

julgamento, sem prejuízo de conciliação das partes. Saneador às fls. 

60/61, em virtude do resultado do exame de DNA (fls. 47), foram 

arbitrados alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Petitório da parte 

autora informando o atual endereço do requerido (fls. 75). Em sede de 

audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal da 

autora e dispensada uma testemunha arrolada pela parte autora. A 

Defensora Pública que assiste a parte autora apresentou alegações finais 

remissivas. O Ministerio Publico manifestou-se pela procedência parcial do 

pedido no tocante aos alimentos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

DA PATERNIDADE. Presentes as condições da ação, passo a análise do 

mérito. Considerando que o requerido foi regularmente citado e intimado 
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desde o inicio dos autos (fls. 22), e não compareceu a audiência nem 

apresentou defesa, decreto-lhe a revelia (art. 7º, parte final, da Lei 

5.478/68). DA PATERNIDADE. A idoneidade do exame genético é 

reconhecida quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, e não há dúvida 

acerca de sua eficácia tanto em afirmar quanto em afastar a paternidade. 

Outrossim, ante a conclusão do exame genético DNA que atestou a 

paternidade do requerido na proporção de 99,999% (fls. 47), e sendo esta 

prova a necessária para a declaração de paternidade, DECLARO que o 

Sr. CHARLES JUNIOR DE ALMEIDA DA SILVA é o pai biológico de A. J. F. 

Em razão da paternidade ora declarada, a criança passará a se chamar A. 

J. F. da SILVA. DOS ALIMENTOS. A paternidade da requerente, A. J. F. 

encontra-se devidamente comprovada através dos documentos de fls. 47, 

sendo, indiscutível, portanto, o dever de alimentar. Assim, condeno o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no importede 31,45% do 

salário mínimo, correspondente a R$ 300,00 até o dia 10 de cada mês. A 

pensão será depositada em conta bancária da genitora na Caixa 

Econômica Federal. Os alimentos são devidos a partir dacitação (art. 13, 

da Lei 5.478/68 e súmula 277, do c. Superior Tribunal de Justiça). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de declarar 

que o requerido Sr. CHARLES JUNIOR DE ALMEIDA DA SILVA é o pai 

biológico de A. J. F. Em razão da paternidade ora declarada, a criança 

passará a se chamar A. J. F. da SILVA. Com relação ao pedido de 

alimentos, com fundamento nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, nos termos da fundamentação supra, que a este dispositivo integra, 

para todos os fins de direito, com relação ao percentual e período 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais. 

Expeça-se ofício para registro no Cartório competente, anotando que a 

requerente a criança passará a se chamar A. J. F. da SILVA. Publicada 

em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Isento de custas. 

Após a entrega da certidão à parte autora, arquive-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, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293842 Nr: 13870-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste nos autos requerendo o de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 435966 Nr: 4623-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSN, OJDS, IJDS, MHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a pate autora para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca do levantamento do alvará contido às fls. 

83. sob pena e extinção

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008859-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. L. (AUTOR(A))

E. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. N. (RÉU)

C. A. S. D. S. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1008859-72.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 01/10/2018 (Id. 15662151) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 16h00. Várzea Grande/MT, 08 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320133 Nr: 16514-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EERD, ZRDA, BOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

1.756,51 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.756,61, totalizando em R$ 

3.513,02, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 322679 Nr: 19092-24.2013.811.0002

 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: RPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Keit Diogo Gomes 

- UNIVAG - OAB:14028, LYZIA SPARANO BARRETO FERREIRA - 

OAB:7.329-B/UNIVAG

 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil; Por 

conseguinte julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito as 

partes a bem e fielmente cumprirem o avençado. Isento de custas. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se observando as cautelas 

e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento ou postular o cumprimento de 

sentença nos próprios autos. Transitada esta em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários, bem como o termo de 

guarda definitiva em favor da requerente. Dou a presente por publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 283262 Nr: 2103-74.2012.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RACHEL FONSECA DA 

SILVA - OAB:18972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos a parte requerente para manifestar 

quanto a certidão de fls. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 373599 Nr: 22003-72.2014.811.0002

 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: ENM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, quanto a certidão do 

Oficial de Justiça, encartada as fls. 59/60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 255314 Nr: 13412-63.2010.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDSS, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882

 Vistos etc.

Cumpra o Sr. Gestor desta Serventia INTEGRALMENTE o decisório de fl. 

70, in fine, evitando-se conclusões desnecessárias ao gabinete.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 208267 Nr: 4070-96.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDA.ETDDA.MPsgWCDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo Da Silva 

Campos - OAB:7438

 Vistos etc.

Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007162-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR(A))

M. R. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007162-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DAVY VILELA DE REZENDE JUNIOR RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. DANOS MATERIAIS E MORAIS (com pedido 

liminar) proposta por D. V.D.R.J representado por sua genitora VIVIANE 

SOUTO CARVALHO DE REZENDE em desfavor UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em face do que consta sob a Id. 

nº 14967836 - Pág. 1, em que autor requer a desistência do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROMARIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo: 

1000575-12.2017.8.11.0002; Valor causa: $13,500.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso foi interposto tempestivamente, impulsiono para a parte 

autora apresentar as contrarrazões . VÁRZEA GRANDE, 8 de outubro de 

2018 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326481 Nr: 22832-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MARQUES GENIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E DISTRIBUIDORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 128.341

 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., 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300743 Nr: 21425-80.2012.811.0002

 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: IZANIR DA SILVA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - 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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384061 Nr: 1456-74.2015.811.0002

 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: MARIANA DA GUIA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodre - OAB:13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/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$ 136,83 totalizando em R$ 

550,23 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307694 Nr: 3629-42.2013.811.0002

 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: JESSICA TOMÉ TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - OAB:MT 

16.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/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$ 178,80 totalizando em R$ 

592,20 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286991 Nr: 6267-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHILDES MANDACARI TOSTA, VERA LUCIA 

VENCESLAU, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE JESUS, ADALTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA APARECIDA SMERDEL - 

OAB:55.788/SP, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/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$ 325,32, totalizando em R$ 

738,72 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28463 Nr: 2324-82.1997.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSA DAS GRAÇAS NASSARDEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA CATARINA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6.770

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

168,01 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.: 391632 Nr: 6348-26.2015.811.0002

 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: JHAG, KELLIA ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,83 totalizando em R$ 

550,23 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398316 Nr: 10446-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA ROSA DE CAMPOS ALMEIDA

 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 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 parte que lhe cabe em 

relação as Custa e Taxa, nos termos da sentença de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370360 Nr: 19711-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE OTOBONI CRUZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIAO NORTE DO PARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 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 
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R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16 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.: 285074 Nr: 4130-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 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$ 217,34, totalizando em R$ 

630,74, conforme cálculo de fls.110, 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431502 Nr: 1836-63.2016.811.0002

 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: JOADIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393701 Nr: 7596-27.2015.811.0002

 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: TAMIS GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA GUARIROBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:14777-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392007 Nr: 6566-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHLEEN APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 379102 Nr: 26113-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414968 Nr: 19312-51.2015.811.0002

 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: ELISMAR ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BITTENCOURT, ZITA MARINA 

COSTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Processo n° 19312-51/2015 (Cód. 414968)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar sobre a melhor posse, se houve 

ameaça ou esbulho pelos réus, quem ocupa e/ou ocupava a área e desde 

quando, se no local há benfeitorias e qual seu estado, se foram 

destruídas. Para tanto, a prova quanto à melhor posse, caberá a cada 

parte.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Apontam os réus que ocupam o lote há mais de 30 (trinta) anos, prazo 

suficiente para reconhecimento do Usucapião, de forma que são parte 

ilegítima para figurar no polo passivo por já possuírem direito à prescrição 

aquisitiva.

Rejeito a preliminar por não possuir qualquer fundamento legal ou fático, 

até porque a discussão afeta ao Usucapião é travada nos autos n.° 

16375-68/2015 (Cód. 409558), sendo o principal requisito para o 

reconhecimento justamente o exercício da posse.

Já apresentadas provas, apenas o autor manifestou-se, requerendo a 

oitiva de testemunhas.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que também tomarei os 

depoimentos das partes como prova do juízo, designo audiência de 

instrução e julgamento para 13/11/2018, às 16:00h.

Caberá ao advogado da ré informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 45882 Nr: 2521-66.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA, VANESSA TOMAZETI 

CARRARA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5.967, VANESSA T. CARRARA - OAB:OAB/MT-4653, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por GUSTAVO 
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TOMAZETI CARRARA e VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO, 

devidamente qualificados nos autos, em desfavor da MASSA FALIDA DE 

VIAÇÃO ESTRELA D’ALVA LTDA., também qualificada.

Decretada a falência da empresa devedora, determinei a expedição de 

certidão para habilitar no juízo competente, o que já foi feito, inclusive, 

entregue aos credores.

Considerando o princípio do juízo universal e impossibilidade da credora 

receber seu crédito sem a prévia habilitação nos autos da Falência, além 

do que no caso vertente opera-se a novação pela extinção da obrigação 

original, dando lugar a uma nova, impedindo o prosseguimento do feito, é 

esgotada a prestação jurisdicional nestes autos.

Assim, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Já retirada a certidão de crédito dos credores, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290405 Nr: 10026-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICYMARA PORTELLY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOULART E PORTELLI DA SILVA LTDA - ME, 

ANTONIO BENTO ZANTEDESCHI GOULART, JACQUELINE LORA GAMA 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Processo n.º 10026-54/2012 (Cód. 290405)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado, a despeito da 

parte autora ter assim requerido, e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, até mesmo por terem sido os réus citados por edital, 

pela economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto ao vício de consentimento 

alegado pela autora, quanto à inclusão em quadro societário que alega não 

ter consentido, nem mesmo, tido ciência, mas apenas assinado alguns 

documentos a mando dos réus. Delimito, também, que a prova deverá ser 

quanto aos danos morais que alega ter sofrido.

Para tanto, caberá à autora o ônus da prova.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei o depoimento da 

autora como prova do juízo e inquirirei suas testemunhas, desde que 

previamente arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para 

13/11/2018, às 15:00h.

Caberá ao advogado da autora informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, sem prejuízo 

do depósito do rol, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409340 Nr: 16322-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BITENCOURT, ZITA MARINA 

COSTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Processo n° 16322-87/2015 (Cód. 409340)

Vistos...

Considerando que nos processos em apenso discute-se o mesmo imóvel, 

tratando-se de uma Ação de Rescisão de Contrato, um Usucapião e uma 

Ação de Despejo, por entender que os objetos daquelas demandas podem 

alterar o resultado desta, nos termos do art. 313, V, “a”, do NCPC, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO deste feito para que tenha julgamento 

simultâneo com os apensos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393775 Nr: 7633-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA MARINA COSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Processo n.º 7633-54/2015 (Cód. 393775)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto à validade do contrato locatício, 

qual o real lote objeto do contrato e ocupação (11 ou 12) e se houve a 

suspensão dos pagamentos em face de outro negócio mantido entre as 

partes, relativo ao Lote 14, Quadra 140, Loteamento São Mateus.

Para tanto, quanto à validade do contrato e o lote ocupado caberá à autora 

a prova. Relativamente à suspensão dos pagamentos, a prova recairá 

quanto à ré.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA, DA NULIDADE DO CONTRATO E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA

Argui a ré, nas três preliminares, que a autora não é titular do lote objeto 

da locação e que a posse do Lote 11, da Quadra 111, pertence a seu 

companheiro, Elismar Alves Bastos, de forma que não poderia loca-lo.

Entendo que as arguições confundem-se com o mérito e, como tal, 

deverão ser apreciadas quando do julgamento do feito. Registro, ainda, 

que fixei a matéria como ponto de prova, visto demandar melhor prova.

Já apresentadas provas, apenas a ré manifestou-se, requerendo a oitiva 

de testemunhas.

Para colheita dos depoimentos das partes, o que determino como prova do 

juízo, bem como, oitiva das testemunhas da ré, designo audiência de 

instrução e julgamento para 13/11/2018, às 17:00h.

Caberá ao advogado da ré informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391410 Nr: 6176-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VANDERVANDO DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412779 Nr: 19373-86.2015.811.0041

 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: ILDETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340520 Nr: 8345-78.2014.811.0002

 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: RAFAEL DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428290 Nr: 26447-17.2015.811.0002

 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: EDI DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450062 Nr: 11935-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431507 Nr: 1840-03.2016.811.0002

 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: JOSÉ LUIZ E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 18739-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO SANTANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437205 Nr: 5263-68.2016.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

SUB-PRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CAMINHÕES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA 

LACERDA - OAB:OAB-MT 21407

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384746 Nr: 1886-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL

 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

 Processo 1886-26.2015 Código 384746

Vistos...

Defiro o rateio dos valores. Expeça-se dois alvarás. Após ao arquivo.

Intima-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 05 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331483 Nr: 211-62.2014.811.0002

 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: ELIZEU XAVIER DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Processo 211-62.2014 Código 331483

Vistos...

Fixo os honorários em R$2.000,00.

À parte para o deposito e após à pericia.

Intima-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 05 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434940 Nr: 3984-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10.410/MT

 Processo 3984-41.2016 Código 434940

Vistos...

Defiro o pedido.

Expeça-se alvará.

Após, já sendo cumprida a sentença ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 219331 Nr: 14874-26.2008.811.0002

 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: JURENE MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY BENEDITA DE ARRUDA, YOLANDA 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 Processo 15294-21.2014 Código 349329

Vistos...

Defiro o pedido.

Expeça-se a respectiva carta de adjudicação como refequerer.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 277199 Nr: 20737-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396403 Nr: 9436-72.2015.811.0002

 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: FLAVIO DOMINGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo 9436-72.2015 Código 396403

Vistos...

Defiro pedido de fls.156.

Expeça-se alvará com as cautelas de praxe.

Após, ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 7045-04.2002.811.0002

 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: VICTÓRIO WALDIR BAZEI, ELOIZA RUFINO DA SILVA, 

BAZEI TAXI AÉREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5308/A

 Processo 7045-04.2002 Código 52959

Vistos...

Defiro o pedido.

Anote-se como cumprimento de sentença.

Expeça-se mandado para pagamento sob pena penhora, bem como, 

impugnação em 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 05 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407325 Nr: 15304-31.2015.811.0002

 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: ALUCINEIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Processo nº 15304-31/2015. (Cód.407325)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito
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Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 492678 Nr: 9715-87.2017.811.0002

 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: CINTYA BATISTA DE SOUSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE - ME, J. A. 

BITENCOURT & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARRETO 

CARVALHO - OAB:OAB/DF 21.283, DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ - 

OAB:OAB/DF 12.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9715-87/2017. (Cód. 492678).

Vistos, etc...

Trata-se de Ação De Abstenção De Uso De Marca C/C Perdas E Danos E 

Tutela Antecipada proposta por CINTYA BATISTA DE SOUZA ME em 

desfavor de ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE – ME, J.A BITENCOURT E 

CIA LTDA.

Determinada a intimação da parte autora que providenciasse o 

recolhimento das custas, a parte autora assim não o fez, mesmo após 

intimado, conforme certificado às fls. 258, estando o feito no aguardo da 

parte desde novembro de 2017.

DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 

485, X, ambos do CPC.

Sem custas finais, face o cancelamento da distribuição. Por não se ter 

formado a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 05 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8535 Nr: 375-57.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA ARANTES RODRIGUES - ME, CLEUSA 

ARANTES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Dessa forma, nos termos do art. 953, I, do NCPC, SUSCITO o conflito 

negativo de competência, determinando que na forma do art. 953, 

parágrafo único, do NCPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça, para que dele decida.Tal ofício 

deverá ser acompanhado dos necessários documentos a sua instrução, 

em específico, das peças e certidões constantes às fls. 05/06, 10/20, 

258/261, 267, 269 e 274/278, com os respectivos versos, caso 

contenham informações, bem como desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392385 Nr: 6830-71.2015.811.0002

 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: MANOEL AGOSTINHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo n.º 6830-71/2015 (Cód. 392385)

Vistos...

Ao autor para manifestar-se sobre os novos documentos, no prazo de 15 

dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 350512 Nr: 16196-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PIRES DE SOUZA, D P DE SOUZA E 

PIRES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, nos termos do art. 953, I, do NCPC, SUSCITO o conflito 

negativo de competência, determinando que na forma do art. 953, 

parágrafo único, do NCPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça, para que dele decida.Tal ofício 

deverá ser acompanhado dos necessários documentos a sua instrução, 

em específico, das peças e certidões constantes às fls. 05/09, 18/27, 

53/54, 62/63 e 65/66, com os respectivos versos, caso contenham 

informações, bem como desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405911 Nr: 14486-79.2015.811.0002

 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: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo n.º 14486-79/2015. (Cód. 391963)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA DA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado, ciente das penas em caso de inércia.

 Intimado o requerido para falar, este o fez às fls. 76/77.

DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à extinção do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 05 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 507508 Nr: 17681-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELTRODOMÉSTICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA, KATHYLEM CRISTINA DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:OAB/MG 91.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1768-04/2017. (Cód. 507508).

Vistos, etc...

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência proposta por DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS em 

desfavor de KATHYLEM CRISTINA DE SOUZA CARDOSO.

Determinada a intimação da parte autora que providenciasse o 

recolhimento das custas, a parte autora assim não o fez, mesmo após 

intimação, o que foi certificado às fls. 48, estando o feito no aguardo da 

parte desde junho de 2018.

DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 

485, X, ambos do CPC.

Sem custas finais, face o cancelamento da distribuição. Por não se ter 

formado a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 05 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384373 Nr: 1632-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 Processo n° 1632-53/2015 (Cód. 384373)

Vistos...

Em face da extinção da Medida Cautelar de Produção Antecipada de 

Provas em apenso, revogo a decisão de fls. 140.

Defiro as provas pleiteadas pela ré, consistentes em perícia – outrora 

deferida e não realizada na Medida Cautelar extinta –, depoimento do autor 

e oitiva de testemunhas. O autor, por seu turno, não se manifestou.

Para realização da perícia mecânica nomeio a Real Brasil Consultoria Ltda., 

com endereço na Av. Prof. Rubens de Mendonça (CPA), nº 1856, sala 

408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050.000, 

telefone (65) 3052-7636, para o fim de, mediante um dos seus 

profissionais habilitados, realizar a respectiva perícia, consignando 

tratar-se do mesmo expert nomeado nos autos da Medida Cautelar n.° 

9337-05/2015 (Cód. 396260).

Inobstante já terem sido ofertados quesitos, às partes para assim fazê-los 

nestes autos, o que determino, inclusive, em razão do pedido da ré, 

contido às fls. 77/78 dos autos em apenso.

Após, intime-se o Sr. Perito para apresentar proposta de honorários no 

prazo de 10 dias.

Desde já autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos autos para análise.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da perícia, devendo a 

entrega do laudo ser efetuada em 15 (quinze) dias da realização da 

perícia.

Juntando o laudo digam as partes em quinze dias e conclusos para 

designação de audiência, oportunidade em que tomarei o depoimento 

pessoal das partes, bem como, ouvirei as testemunhas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396260 Nr: 9337-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:OAB/MT 17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18.357

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO ESTA MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil.Custas recolhidas 

quando da distribuição do feito. Em face da aplicação do princípio da 

causalidade, considerando, também, a ausência de litigiosidade no feito, 

deixo de arbitrar honorários sucumbenciais .Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações, trasladando-se cópia para o feito principal em 

apenso.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377462 Nr: 24888-59.2014.811.0002

 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: LUZIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18863-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 Processo n.º 24888-59/2014 (Cód. 377462)

Vistos...

Em melhor análise dos autos observo que o pedido de denunciação da lide 

não foi apreciado (fls. 67/70), tendo o feito normal tramitação desde então.

Diante disso, lamentavelmente, chamo o feito à ordem para anular os atos 

processuais a partir da certidão de impulso de fls. 102, em que foi 

ordenada a intimação das partes para indicação de provas.

Defiro a denunciação da lide da Nobre Seguradora do Brasil S/A, na forma 

do art. 125, II, do NCPC.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação da empresa 

denunciada (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, devendo 

ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC.

Apresentada contestação pela denunciada, às partes para impugnar no 

prazo de dez dias e conclusos para saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381383 Nr: 27794-22.2014.811.0002

 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: ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADÃO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/0, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Ferreira Campos - 

OAB:19.258

 Processo n.º 27794-22/2014 (Cód. 381383)

Vistos...

Para oitiva das partes, o que também determino como prova do juízo, bem 
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como, de testemunhas, que deverão ser previamente arroladas, designo 

audiência de instrução e julgamento para 04/12/2018, às 15:00h.

Caberá aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400730 Nr: 11725-75.2015.811.0002

 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: DIORGENES COSTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por DIORGENES 

COSTA MONTEIRO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES LTDA., também qualificada.

Em face do que consta às fls. 116/118, em que a devedora comprova o 

depósito do valor remanescente indicado às fls. 111/112, e considerando 

não ter sido ofertada impugnação, ao contrário, pediu a devedora a 

extinção do feito, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC. Em decorrência, prejudicada 

é a análise do pleito de fls. 119/120.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, devendo 

ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 212523 Nr: 8010-69.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUYOSHI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINÉIA ROSA DE LIMA, 

CLAUDOMIRO ALEXANDRE DE LIMA, FELIPE ALEXANDRE DE LIMA/REP. 

POR MARIA LUCINÉIA ROSA DE LIMA, PRISCILLA VITÓRIA LIMA/REP. POR 

MARIA LUCINÉIA ROSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE B.M. EL 

HAGE - OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 Processo n.º 421/08 (Cód. 212523)

Vistos...

Publicados os necessários editais, cumpra-se conforme determinado na 

parte final da decisão de fls. 116, entregando-se os autos ao requerente, 

dando-se as baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404930 Nr: 13885-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDOMIRO ALEXANDRE DE LIMA, MARIA LUCINÉIA 

ROSA DE LIMA, FELIPE ALEXANDRE DE LIMA, PVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUYOSHI UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13.873/MT, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/O, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - 

OAB:6.177

 Processo n.º 13885-73/2015 (Cód. 404930)

Vistos...

Diante da certidão de fls. 162, decreto a revelia do réu.

Por terem os autores Felipe Alexandre e Priscilla Vitória alcançado a 

maioridade civil no curso do processo, intime-os para no prazo de 15 

(quinze) dias regularizar sua representação, sob pena de nulidade do 

processo, bem como, indicar suas respectivas qualificações na forma do 

art. 319, II, do NCPC. Ato contínuo, ao distribuidor para as necessárias 

retificações.

Assim procedido, por observar a existência de pedido de julgamento 

antecipado da lide, venham-me conclusos a tanto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004533-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (EXEQUENTE)

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004533-69.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FERNANDO FANTINEL PICOLLI EXECUTADO: CELSO ALVES 

PINHO Vistos... Recebo a caução indicada à Id. nº 13996072 - Pág. 1-4, 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário, devendo inclusive, 

encaminhar ofício ao cartório respectivo informando a existência desta 

ação e que tais imóveis foram dados em garantia. Trata-se de analisar 

ainda, embargos declaratórios opostos pela Embargante/Executada, ao 

argumento de a r. decisão é omissa quanto a análise de seus pedidos. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada 

(art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de eventual erro 

material, conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo 

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. No 

caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve omissão e 

contradição quanto à análise documental que concedeu a liminar de 

arresto da máquina em discussão, no entanto, não juntaram ao processo 

qualquer fato novo, ou novo documento capaz de corroborar as 

alegações iniciais. Logo, os declaratórios que visam à modificação do 

julgado, com esse argumento, perseguem, na verdade, o re julgamento da 

causa e, para isso, revela-se recurso inadequado. Entende a 

jurisprudência; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES 

INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. “Os embargos declaratórios não são recurso de revisão e 

mesmo que manejados para fins de prequestionamento são inadmissíveis 

se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua 

interposição (obscuridade, contradição e omissão); III - Esta Corte já 

decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para forçar a 

admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha 

constatado omissão na decisão embargada; IV - Embargos declaratórios 

rejeitados.” (STJ, EDcl no RMS 16702/DF; 5ª T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 

21-02-2006; DJU de 27-3-2006; p. 301; in www.stj.jus.br). (ED 

32767/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2010, Publicado no DJE 11/05/2010) (TJ-MT - ED: 

00327676520108110000 32767/2010, Relator: DES. JURACY PERSIANI, 

Data de Julgamento: 28/04/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/05/2010) Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios. No 
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mais, cumpra-se a decisão de Id. nº 13870810. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002814-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHIO SHIMA (AUTOR(A))

VINICIUS WELITON DE SOUZA (AUTOR(A))

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002814-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR: TOSHIO SHIMA, VINICIUS WELITON DE SOUZA RÉU: TADASHI 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos etc. Considerando que restou 

prejudicada a audiência de conciliação, tendo em vista que não houve 

retorno do ARMP da carta citação expedida à parte requerida (Id. 

13318150), redesigno audiência de conciliação para o dia 6 de novembro 

de 2018, às 17h00min. Intimem-se e cumpra-se, nos exatos termos da 

decisão acostada no Id. 12877969. Várzea Grande, 7 de agosto de 2018 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002695-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

LAZARO ROBERTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002695-62.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. Diante do requerimento formulado pela parte autora no Id. 

5051881, onde insiste que o endereço da parte requerida encontra-se 

correto, redesigno audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 

2018, às 17h20min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, NCPC). Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 17 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397327 Nr: 9929-49.2015.811.0002

 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: TALITA CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: amanda b.de oliveira sodré - 

OAB:13.333, 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$ 136,83 totalizando em R$ 

550,23 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334136 Nr: 2714-56.2014.811.0002

 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: KASSIA PAES RODRIGUES, MENEZES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 parte que lhe cabe em 

relação as Custa e Taxa, nos termos da sentença de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – Custa – R$ 

436,93 Taxa - R$ 436,93 = totalizando R$ 873,86, 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.: 325516 Nr: 21900-02.2013.811.0002

 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: LUCIRENE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 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$ 139,33, totalizando em R$ 

552,73, conforme cálculo de fls.157, 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.: 325210 Nr: 21599-55.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDES MIGUEL FERNANDES, AZAEL BARNABE 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

AUTOMOTO- AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, Queli 

fernanda de farias teixeira - OAB:12623

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16 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.: 423035 Nr: 23571-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 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.: 374104 Nr: 22374-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO HERRERA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.179, 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.: 288131 Nr: 7544-36.2012.811.0002

 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: MILTON EUCLASIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.177, 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.: 399814 Nr: 11228-61.2015.811.0002

 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: DJALMA HONORATO MAGALHÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.167, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281 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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303786 Nr: 24744-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDNE SOARES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660

 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$ 406,15 totalizando em R$ 

819,55 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439761 Nr: 6651-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 144,37 totalizando em R$ 

557,77 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429410 Nr: 457-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA GUEDES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/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$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.72, 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.: 222772 Nr: 3052-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARE DE CÁSSIA AGUIAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20.391 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.118, 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.: 370302 Nr: 19666-13.2014.811.0002

 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: ANDERSON JOSE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls. 146, 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.: 244717 Nr: 5294-98.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANERIS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITTI - OAB:18.972/E

 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.74, 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 6262-36.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE APARECIDA MAGALHÃES, GMDS, 

JDSRpsmVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS BRASIL SEGUROS, TRANSEGURO 

ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, TRANSPORTE NOVA 

ERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NUNES 

GUIMARARES - OAB:6569, ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:11620-B, FERNANDO HASSEN NORONHA - OAB:4381-A/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, necessário se faz a intimação da parte requerida 

contestante para manifestar nos autos. Prazo: 10 dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401321 Nr: 12011-53.2015.811.0002

 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: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 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

 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.: 307571 Nr: 3509-96.2013.811.0002

 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: OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): clube esportivo operário de várzea grande 

(CEOV), CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO, 

MINERAÇÃO CRISTO REI LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, DE FLS. 156/157, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 1711-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO 

- OAB:6.451

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por José Sebastião de 

Campos Sobrinho em desfavor de Renato José dos Santos Júnior - ME, 

ambos devidamente qualificados.

Instado a manifestar acerca da decisão de fls. 296, o douto patrono da 

parte exequente quedou-se inerte (certidão de fls. 298).

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Contudo, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não ser localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme as fls. 301.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Nada obstante a intimação pessoal da parte autora denota-se que por se 

tratar de Cumprimento de sentença, o douto patrono da parte autora foi 

regularmente intimado a dar prosseguimento ao feito, deixando transcorrer 

o prazo legal sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 
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determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento do protesto.

Custas nos termos da sentença.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421610 Nr: 22823-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES SALLES MARURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO PEREIRA EIRELI - EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 88/89, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 207336 Nr: 3229-04.2008.811.0002

 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: RETIFICA DE MOTORES MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A NOGUEIRA DA SILVA-ME ( AUTO POSTO 

NOGUEIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 180/183) com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias no Sistema Apolo, fazendo 

constar como exequente Adi Pedrosa de Almeida e executada Retifica de 

Motores Modelo LTDA. Proceda-se a alteração da capa dos autos, vez 

que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395709 Nr: 8958-64.2015.811.0002

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTHON VINICIUS QUEIROZ, TATIANE 

CRISTINA NOGUEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇADE FLS. 140/141, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 261704 Nr: 861-17.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Róber César da Silva - 

OAB:4784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença referente aos honorários de sucumbência (fls. 165/173).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 96/97, confirmado no Recurso de 

Apelação (fls. 143/149) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença, fazendo constar como exequente Murillo 

Espínola de Oliveira Lima e como executado Paixão e Lissoni Ltda.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 368868 Nr: 18606-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL SILVESTRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico que a parte requerente apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 97/114) TEMPESTIVAMENTE ). Em sendo assim, intima-se a parte 

requerida para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 41200 Nr: 8937-79.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. DA COSTA MARQUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo da intimação a que se refere o 

item “1” da decisão de fls. 53.

Com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, intime-se o credor 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385240 Nr: 2181-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - 

OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

O requerimento postulado pela parte autora no petitório de fls. 98/99 já 

encontra-se deferido na decisão de fl. 90.

No mais, não é necessária a confecção de carta precatória para citação 

da empresa ré na comarca de Cuiabá-MT, por tratar-se de comarca 

contígua, conforme estatui a CNGC, em seu art. 415:

Art. 415. Fica dispensada a expedição de cartas precatórias para 

citações e intimações, nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, bem 

como nas comarcas integradas e contíguas do Estado, assim definidas 

pelo Conselho da Magistratura, bem como em Protocolo de Cooperação 

entre Estados limítrofes. O Oficial de Justiça poderá praticar os aludidos 

atos em comarcas limítrofes, desde que autorizado pelo Juiz da comarca 

ou definido em Protocolo de Cooperação.

 Em assim sendo, cite-se, via mandado, a requerida Rodo Shop 

Transportes Ltda. ME em nome de seu representante legal, Sr. José 

Antonio Lopes, observando o endereço indicado no referido petitório.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392708 Nr: 7012-57.2015.811.0002

 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: CARLOS BEM HUR DE ARAUJO MAGANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:18.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da (fls.133/137) 

TEMPESTIVAMENTE. Em sendo assim, intima-se a parte requerida para 

Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331550 Nr: 279-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA TRETIN - 

OAB:OAB/RS45553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 65/67.

Em assim sendo, promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema 

SerasaJud, a inclusão do nome das executadas SAVELL AUTO MOLAS 

LTDA – EPP e MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO naquele órgão, informando os 

dados pessoais das rés, inclusive CPF/CNPJ e os dados do presente 

processo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 233360 Nr: 13370-48.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413982 Nr: 18902-90.2015.811.0002

 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: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA, ASSIS RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, FRENTE, LADO ESQUERDO- SR. ADEMAR, LADO DIREITO- SR. 

HOLANDO, FUNDOS- SR. HOLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 117, oficie-se ao 1º Serviço Notarial e Registral 

de Várzea Grande requisitando certidão atualizada do imóvel usucapindo, 

matrícula nº 4.927, Lote 08. Prazo: 10 dias.

 Com a certidão nos autos, encaminhe cópia à UNIÃO, juntamente com o 

mapa topográfico de fls. 36 e o memorial descritivo de fls. 34, para 

manifestação acerca de eventual interesse na lide.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259802 Nr: 18402-97.2010.811.0002

 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: PATRICIA PAULA DO AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA CORREA, DANIELLE FARIAS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO - 

OAB:OAB/MT 11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Pela 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 49).Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 232986 Nr: 13087-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da dívida em nome do 
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requerido Paulo Afonso da Silva.

No mais, em cumprimento ao art. 782, §3º do CPC, promova a Sra. Gestora 

Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome do executado 

naquele órgão, informando os dados pessoais do réu, inclusive CPF 

(419.921.211-68) e os dados do presente processo.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 539601 Nr: 9706-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIO JORGE DIST. DE PROD. ALIM. IMP. E EXP. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CAMARGO 

ANDRADE - OAB:133.185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, determino a suspensão do processo 

principal – Autos nº 7223-11.2006.811.0002 - ID. 97872.

Citem-se os sócios da empresa executada para manifestarem e 

requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo os sócios da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 

05.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247797 Nr: 7532-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 7223-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASTSEVEN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIO JORGE DIST. DE PROD. ALIM. IMP. E EXP. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CAMARGO 

ANDRADE - OAB:133.185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 274462 Nr: 17417-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PAULA DO AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILLDERSON YURES MENDONÇA, DANIELLE 

FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO - 

OAB:OAB/MT 11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Pela 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 41).Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 233483 Nr: 13549-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE BOTELHO SABADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a Defensoria Pública ter apresentado contestação, a 

defesa nos autos de execução são os embargos.

Nesse sentido:

 Não é despiciendo lembrar que, no processo executório, havendo citação 

presumida, deverá, por igual raciocínio e imposição legal e constitucional, 

ser nomeado ao executado-revel curador, podendo, para garantir o 

contraditório no processo de execução, serem oferecidos embargos à 

execução (meio de defesa típico daquela espécie processual) como 

reconhecido pelo STJ: “a curadoria especial tem legitimidade para 

embargar execução promovida contra executado citado por edital.” (STJ, 

Ac.unân.4ªT., REsp.79.423/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, DJU 29.4.96); 

“o juiz deve nomear curador especial ao devedor citado fictamente, e que 

não compareceu ao processo de execução. O curador especial, 

representante judicial do devedor citado fictamente, pode ajuizar ação de 

embargos à execução.” (STJ, Ac.unân. 2ªT., REsp.28114/RJ, j.3.3.97, Rel. 

Min. Adhemar Maciel, RSTJ96:182).

Em assim sendo, determino o desentranhamento e devolução da peça de 

fls. 93/98, devolvendo o prazo à Defensoria Pública, a fim de propor 

Embargos à Execução.

Da mesma forma, desentranhe-se a peça protocolada pelo credor às fls. 

101/105, entregando-a ao seu subscritor.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410395 Nr: 16847-69.2015.811.0002

 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: SIMONI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, ROSANGELA DE MORAES- FUNDOS, IDACIR LUIS DE 

OLIVEIRA- LATERAL ESQUERDA, TATIANE CRISTINA TAQUES MARTINS 

CHAVES- LATERAL DIREITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC; 

para DECLARAR O DOMÍNIO EM FAVOR DA AUTORA SIMONI DE 

CARVALHO sobre a parte ideal dos Lotes de nº 13 e 14, da quadra 06, 

situado no Loteamento Terra Nova, sendo 15,37m² referente ao lote 13 e 

358,89m² do lote 14, totalizando 447,18m², observado o memorial 

descritivo acostado às fls. 23/26, localizados na comarca Várzea Grande 

e registrados sob a matrícula de n. 7.669, do livro 02, do 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 
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de Cuiabá.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.Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais, uma vez que, partindo do princípio da 

causalidade, esta não deu causa a presente demanda, tampouco 

apresentou resistência ao pedido autoral.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro do domínio em favor da 

autora junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à retificação 

da matrícula dos imóveis em epígrafe e a abertura de matrícula 

individualizada da área sub judice, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil de 2.002.Consigno 

que a requerentes é isenta de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez 

que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC). Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, com as baixas 

e cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 208391 Nr: 4170-51.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o petitório de fls. 78/79.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para garantia da dívida na residência da executada.

Caso encontrado bens penhoráveis, lavre-se o respectivo termo (CPC, art. 

838), intimando a devedora no seguimento.

Formalizada a penhora, cumpra-se conforme disposto no art. 841, § 1º, do 

CPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 252019 Nr: 11162-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELÍRIO AGOSTINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN BARRETO LIMA, ELIANI MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO DIAS DE SOUZA - 

OAB:10.580, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, será expedido novo mandado, assim, intimo a parte autora 

para que realize o que fora determinado na decisão de fls. 446, dentro do 

prazo das diligências do senhor oficial. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345147 Nr: 12001-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Mauro Thommen - 

OAB:12470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO AUTOR PARA MANISFETAR O INTERESSE DESSE FEITO, 

SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DESTE PROCESSO AO ARQUIVO NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423033 Nr: 23569-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Certifico que a parte requerente apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 72/83) TEMPESTIVAMENTE ). Em sendo assim, intima-se a parte 

requerida para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220024 Nr: 278-03.2009.811.0002

 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): MICHELI APARECIDA PESSIM, VALTER ALVES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Analisando o teor da petição de fls. 150/151, novamente afirmo 

o entendimento da desnecessidade da intimação pessoal do réu revel na 

fase de cumprimento de sentença, conforme já fundamentado na decisão 

de fls. 122. (...)Em sendo assim, certifique-se o decurso do prazo para 

impugnação da penhora levada a efeito às fls. 125.Após, proceda a 

liberação dos valores, observando os dados bancários às fls. 150/151, 

intimando o representante do credor, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.No mais, intime-se a parte exequente para manifestação nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273748 Nr: 16598-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILMAR BRISCH, CLEIDE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certidão equivocada às fls. 57, haja vista que o devedor interpôs 

embargos.

Consta às fls. 41/54 embargos opostos pelo Curador Especial nomeado ao 

executado.

Contudo, nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal”.

Desta forma, determino o desentranhamento da mencionada peça e os 

documentos que a acompanham, remetendo-a ao Cartório Distribuidor para 

a correta distribuição.

 Após, certifique-se quanto à tempestividade dos Embargos.

Em sendo tempestivos os embargos, intime-se a embargada para se 

manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, inciso I, do CPC) com as 

advertências do artigo 344, do CPC, bem como consignando que deverá 

indicar e justificar as provas que pretende produzir.

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Sem prejuízo, DEFIRO a gratuidade da justiça ao embargado/devedor.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276530 Nr: 19995-30.2011.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABI ATLANTE - ODONTOPHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANA PAULA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 179/180, onde o 

credor insiste na penhora relacionada ao veículo alienado encontrado em 

nome do devedor através de consulta RenaJud.Pugna o exequente pela 

penhora dos direitos creditórios do devedor sobre veículo alienado 

fiduciariamente (...)Deste modo, considerando que já fora efetivada a 

restrição de transferência do veículo, via sistema Renajud (fls. 146), 

necessário dar continuidade às diligências visando inicialmente identificar 

o banco/financeira para o qual o bem se encontra alienado, a fim de 

buscar informações quanto à atual situação do contrato de 

financiamento.E, para fins de possibilitar a intimação do credor fiduciário, 

primeiramente, expeça-se ofício ao DETRAN/MT, solicitando informação 

acerca do Banco/Financeira para o qual o veículo encontra-se 

alienado.Após, intime-se o Banco/Financeira indicado pelo DETRAN para 

que informe a este juízo, com a maior brevidade possível qual o valor do 

veículo, total de parcelas pagas e a pagar, bem como eventuais dados que 

entender serem pertinentes.Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem 

manifestação, reitere-se.Com a resposta, vista ao exequente pelo prazo 

de 10 (dez) dias. No seguimento, não se opondo o credor, lavre-se o 

respectivo termo de penhora, e intime-se as partes para manifestação, 

devendo ser observado em relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do 

CPC, no prazo de 10 (dez) dias (art. 847, CPC), além de expedir mandado 

de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à anotação, no 

respectivo instrumento, acerca da constrição dos direitos do devedor, 

advertindo-se que, antes de proceder a baixa do gravame, com base na 

boa-fé objetiva, comunique a este juízo a quitação do 

financiamento.Caberá ao exequente a comprovação do valor de mercado, 

na forma do art. 871, IV, do Código de Processo Civil.Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387093 Nr: 3366-39.2015.811.0002

 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: MOYSES FERES ZAROUR, ELIAS MOYSÉS SILVA E 

ZAROUR, CARLA REGINA CURVO CALDAS E ZAROUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, constata-se que ao impugnar os honorários 

periciais a requerida menciona que estes deveriam ser custeados pelos 

autores, haja vista a unidade estar em perfeitas condições e serem eles 

que deram causa à demanda (fls. 342).

Todavia, razão não assiste à requerida, posto que, por ocasião da 

especificação da prova esta foi a única que manifestou requerendo a 

realização da prova pericial (fls. 243), motivo pelo qual na decisão 

saneadora determinou-se a requerida arque com os custos da perícia (fls. 

250).

No mais, à vista da renúncia do encargo pelo perito nomeado (fls. 

351/352), nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 1403, Bosque 

da Saúde, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.: (65) 

3052-7636, devendo ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aceite a nomeação.

Em sendo aceita a nomeação, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 

250. Caso contrário, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande, 2 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53084 Nr: 7145-56.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VERGÍLIO VENDRAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o credor/exequente para que se manifeste acerca do petitório 

de fls. 124/132, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 114054 Nr: 9510-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV RECORD REGIONAL, TONINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALGIZA FLORES MENDES - 

OAB:MT10524, AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 

13.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10.405

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 409, intime-se pessoalmente a parte 

autora, via ARMP para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito 

(art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 281823 Nr: 546-52.2012.811.0002

 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: MANOEL NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP, 

SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO, CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTROS DE 

IMÓVEIS DE DIAMANTINO-MT, CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE COLÍDER/MT, 

CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT, 

JHONI ALVES DOS SANTOS, CÍCERO ALVES MORAIS, EXPEDITA 

MARTINS DINIZ, PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS, EXPEDITA MARTINS 

DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183, WAGNER 

ROBERTO PEREIRA - OAB:16.278 OAB/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 dos requeridos para 

manifestarem-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373361 Nr: 21838-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:RS/3.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc. (...) Dessa forma, em face dos princípios da celeridade e 

economia processual, assim como priorizando a solução consensual dos 

conflitos (CPC, artigos: 3º, §§ 2º e 3º, 165 ss. e 334), faço as seguintes 

deliberações:1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

informar se tem interesse em aderir ao referido Acordo Coletivo.2. Caso 

haja a habilitação nos termos do Acordo Coletivo, esta deverá ser 

informada nos autos, mediante petição de acordo, subscrita por ambas as 

partes, para a homologação judicial e extinção do feito nos termos do art. 

487, III, b, do CPC (cláusula 9.3 do Acordo Coletivo), havendo, assim, a 

constituição de título executivo judicial.3. Independentemente do interesse 

da parte autora em aderir ao referido Acordo Coletivo, ou se, por qualquer 

outro motivo, não houver a adesão, determino a suspensão dos autos, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses determinado pela Suprema Corte, 

ou, até notícia do julgamento do tema pertinente a estes autos, acima 

mencionado.4. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora 

para manifestar o que entender de direito. Prazo: 10 dias.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453818 Nr: 13535-51.2016.811.0002

 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: LINDAMAR SILVESTRE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS DE SOUZA, MARIA HELENA DE 

FREITAS SOUZA, FRENTE-, LADO DIREITO- SONIA AUXILIADORA, LADO 

ESQUERDO-, FUNDOS- SILVANE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, é de rigor a 

condenação da parte autora ao pagamento de multa de 2% do valor 

atualizado da causa à título de litigância de má-fé.Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Consigno que a 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, §4º, do CPC).Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 58991 Nr: 4737-58.2003.811.0002

 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): MAURO BASTIAN FAGUNDES, EDILSON LIMA 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 Vistos etc.(...)Pois bem. Observa-se que em cumprimento à decisão de 

fls. 244, o Sr. Contador Judicial elaborou cálculos individualizados da 

dívida (fls. 246/248). Às fls. 246, o servidor atualizou o valor principal 

aplicando correção monetária da data da apresentação do cheque, e os 

juros desde a citação, ambos até a data do pagamento efetuado pelo 

devedor, portanto correto.Às fls. 247, encontra-se o cálculo dos 

honorários de sucumbência, contudo está errada a data final do seu 

computo, que deveria ser a data do pagamento (19.06.2006) e não a data 

da elaboração da estimativa.Do mesmo modo, está o cálculo das custas e 

despesas processuais às fls. 248.Em assim sendo, remetam-se pela 

última vez, os autos para a Contadoria Judicial para elaboração dos 

cálculos, conforme fundamento supra. Lembrando que os três cálculos, 

do valor principal, dos honorários e das custas processuais, tem como 

te rmo f i na l  a  da ta  do  pagamen to  rea l i zado  pe lo 

devedor/advogado.Recomendando também que o valor principal, caso 

haja valor remanescente, deverá ser atualizado até a data do cálculo.No 

que concerne à compensação dos créditos, tal pedido não deve 

prosperar, isso porque partindo da premissa de que os honorários 

advocatícios possuem natureza alimentar, o § 14, do art. 85, do CPC, 

inovou ao vedar compensação dos honorários advocatícios em caso de 

sucumbência parcial, devendo o advogado Mauro Sebastian Fagundes 

promover o cumprimento de sentença com relação aos honorários de 

sucumbência (10%), lembrando que tais valores deverão ser corrigidos 

nos parâmetros estipulados na sentença, não pela taxa Selic. Com o 

cálculo nos autos, intimem-se novamente as partes, vindo imediatamente 

conclusos. Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268440 Nr: 8841-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consta às fls. 110 petição em que o autor informa ter sido intimado para 

recolher o valor da diligência, contudo foi-lhe concedida a justiça gratuita, 

requerendo a anulação da certidão de intimação.

Da análise dos autos, verifica-se razão assiste ao autor, haja vista que lhe 

foi concedido as benesses da gratuidade da justiça, conforme decisão fls. 

21.

 De tal modo, torno sem efeito a certidão de fls.108.

Determino a expedição de carta de intimação da requerida, nos termos do 

art. 247 do CPC e conforme pleiteado às fls. 42.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243161 Nr: 4306-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DAS MECES SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 51, contudo não merece 

acolhida, face a desnecessidade da intimação do réu revel.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do NCPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial”.

 Assim, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

 Contudo, no presente caso, NÃO HOUVE A PUBLICAÇÃO da sentença de 

fls. 24, haja vista que no ano de 2011, as publicações no DJE não eram de 

forma automática.

 Desta feita, deverá a Sra. Gestora Judicial efetivar a publicação da 
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decisão de fls. 24 no DJE.

Decorrido o prazo, abra-se vista à douta defensora pública para requerer 

o que entender de direito.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387876 Nr: 4003-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARA BORGERT BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FEREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165

 Vistos..Sendo assim, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos 

termos supracitados, mantendo incólume a sentença proferida nos 

presentes autos.Em sendo interposto Recurso de Apelação atente-se, a 

secretaria, ao disposto no art. 331, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se.Transitada em julgada a presente decisão, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410383 Nr: 16835-55.2015.811.0002

 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: JOAO BATISTA VAZ PASSARINHO, JUCIMARA DE 

OLIVEIRA SILVA PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, ADILSON FERREIRA DE SOUZA, CIRILO GREGÓRIO DE 

ALMEIDA, LEIDIANE ROSA FIGUEIREDO, EZEMIL ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora cumpriu com a 

determinação de fl. 98, juntando aos autos cópia da matrícula do imóvel 

(fls. 103/117), conforme solicitado pela União à fl. 66.

 De outro norte, o autor requereu pela citação por edital do confinante 

Ezemil Alves de Almeida, o qual afirma que teria se mudado do local e que 

o imóvel confrontante está abandonado.

DEFIRO o pedido de fls. 102, com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do confinante Ezemil 

Alves de Almeida, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, 

III, do CPC.

 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.

No mais, sem prejuízo da determinação supra, CUMPRA-SE os itens 1 e 2 

da decisão de fl. 98, encaminhando-se a cópia da matrícula para união se 

manifestar se possui interesse na ação e certificando o decurso do prazo 

do edital expedido para citação de terceiros interessados e da citação dos 

confrontantes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404631 Nr: 13729-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAGUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS E CONSÓRCIOS LTDA., REINALDO ANTONIO FERREIRA, 

CLEONICE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA MACHADO - OAB:OAB/MT 

15359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os executados Reinaldo Antonio Ferreira e Cleonice Almeida Rodrigues 

ainda não foram encontrados para citação.

 No petitório de fls. 93/94, a parte credora fornece endereço da ré 

Cleonice, contudo não postula pela sua citação, porém enseja ao 

aproveitamento do novo endereço fornecido para tentativa na realização 

do ato.

Em sendo assim, expeça-se mandado de citação e demais atos da ré 

Cleonice Almeida Rodrigues nos endereços indicados às fls. 94, fazendo 

constar do mandado sua intimação do bloqueio realizado às fls. 87.

Expeça-se mandado também a Sra. Sebastiana Rosa de Almeida 

Rodrigues, sócia da empresa devedora, a fim de que seja intimada do 

bloqueio efetuado às fls. 87, de acordo com o item “2” da decisão de fls. 

86.

 No que concerne ao novo pedido de consulta Bacenjud, condiciono-o à 

demonstração de provas ou indícios de alteração da situação econômica 

da parte devedora League Corretora e Administradora de Seguros e 

Consórcio Ltda.

 Indefiro o pedido de consulta Bacenjud com relação à devedora Cleonice, 

posto que esta ainda não foi citada, não havendo a angularização 

processual.

Por fim, diante do lapso do tempo, e a fim de não haver desvalorização da 

moeda, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade 

em penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Faço constar que os valores das diligências já se encontram depositados 

nos autos (fls. 95).

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347251 Nr: 13641-81.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378

 Vistos etc.

Considerando que, durante a fluência do prazo para interposição de 

recurso com relação à sentença de fls. 169/171, restou nitidamente 

comprovada a indisponibilidade dos autos à advogada da parte requerida, 

em razão de se encontrarem em carga com a advogada da parte autora 

desde o dia 04/07/2018 (certidão de fls. 180), sendo devolvido tão 

somente em 18.07.2018, está caracterizada a justa causa, prevista no art. 

223 do CPC, ou seja, um evento alheio à vontade da parte e que a impediu 

de interpor eventual recurso a tempo e modo devidos.

 Em sendo assim, restituo o prazo à parte requerida/João Batista dos 

Anjos para interposição do recurso que entender pertinente.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410392 Nr: 16844-17.2015.811.0002

 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: CRIS APARECIDA DE ARAUJO KAUFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS, ANDRIELI DA 

COSTA ARRUDA, LESTE- TRATA-SE DE VIZINHO DO AUTOR, COM 

ENDEREÇO ABAIXO., OESTE- VIZINHO DO AUTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC; 

para DECLARAR O DOMÍNIO EM FAVOR DA AUTORA CRIS APARECIDA 
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DE ARAÚJO KAUFMANN sobre a parte ideal dos Lotes de nº 04 e 05, da 

quadra 11, situado na Rua Rosário Oeste, Bairro Terra Nova, sendo 

292,40m² referente ao lote 04 e 64,55m² do lote 05, totalizando 356,95m², 

observado o memorial descritivo acostado às fls. 25/28, localizados na 

comarca Várzea Grande e registrados sob a matrícula de n. 7.669, do livro 

02, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá.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.Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais, uma vez que, partindo do princípio da 

causalidade, esta não deu causa a presente demanda, tampouco 

apresentou resistência ao pedido autoral.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro do domínio em favor da 

autora junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à retificação 

da matrícula dos imóveis em epígrafe e a abertura de matrícula 

individualizada da área sub judice, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil de 2.002.Consigno 

que a requerentes é isenta de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez 

que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC). Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, com as baixas 

e cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410373 Nr: 16825-11.2015.811.0002

 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: LUCILENE FERNANDES SILVA, ABIMAEL ILBANEZ DE 

ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, LADO NORTE-, LADO SUL- ANA CRISTINA DA SILVA, LADO 

LESTE- CLEONICE MARIA SANTANA, LADO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 58, determinou-se a citação dos confinantes, 

expedição de edital para conhecimento de terceiros e interessados, bem 

assim a notificação do Município, Estado e União, consignado que o 

requerido concordou expressamente com o pedido inicial, dispensando 

sua citação.

Verifica-se que o Município e o Estado manifestaram inexistência de 

interesse na lide (fls. 86 e 81). A União requereu documentos para 

pronunciamento (fls. 79).

As confinantes foram citadas (fls. 94), com o decurso de prazo sem 

manifestação (certidão de fls. 97).

O edital fora expedido às fls. 71, foi afixado (fls.72), contudo não há 

notícia de sua publicação.

Diante de todo o exposto, determino:

1) Publique-se o edital de fls. 71;

2) Renove-se o expediente de fls. 73, encaminhando os documentos 

solicitados às fls. 79, a fim de que a UNIÃO se manifeste acerca de seu 

interesse na presente demanda.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 5711-03.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Siqueira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bahiatech - Bahia Tecnologia Ltda, Mauro 

Horta Gonçalves Pinto, Georges Campell Laurent III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B

 Vistos etc

Intime-se a parte credora para que se manifeste acerca do oficio recebido 

às fls. 550, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Postergo a analise do petitorio de fls. 549, após manifestação do 

exequente.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230499 Nr: 10611-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA BORGES, MAURILIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 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 06 (seis) 

meses, 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.: 288182 Nr: 7611-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CORREA, EDESIO CORREA, CLAUDINETE 

SILVA DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Da decisão inicial, pendente somente a manifestação do Estado quanto a 

existência ou não de interesse na presente demanda.

 Conforme solicitado às fls. 97, foi oficiado ao INTERMAT há mais de um 

ano (fls. 121), contudo, sem qualquer resposta até o momento.

Em assim sendo, reitere o expediente de fls. 95, informando o cumprimento 

do pedido, solicitando urgência na resposta, por tratar de processo 

incluso na META 2.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403962 Nr: 13401-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se às empresas de telefonia (Oi, Vivo, Tim, Claro), bem como a 

concessionária de energia elétrica, para que informem o endereço da 

parte requerida, Wagner da Silva – CPF: 631.329.151.49, eis que defiro o 

petitório de fls. 232.

Com a resposta nos autos, intime-se a parte autora para manifestação. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 43263 Nr: 10677-72.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.M. INDUSTRIA, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 231. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407180 Nr: 15208-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449471 Nr: 11639-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado às fls. 69. Em assim sendo, suspendo o 

curso do processo pelo prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410385 Nr: 16837-25.2015.811.0002

 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: VALDOMIRO GONÇALVES DA SILVA, MARIA LOPES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, CONFINANTE- FUNDOS- LUCIANA MATIAS, CONFINANTE- 

LADO DIREITO- JULIETA P. MORAES, CONFINANTE- LADO ESQUERDO- 

SIDELCI LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 62, determinou-se a citação dos confinantes, 

expedição de edital para conhecimento de terceiros e interessados, bem 

assim a notificação do Município, Estado e União. Consignou ainda que a 

parte requerida peticionou às fls. 56, informando sua concordância com o 

pedido inicial.

 Verifica-se que a União e o Estado foram notificados, manifestando 

inexistência de interesse na presente demanda (fls. 83 e 84).

 O Município não foi notificado, porque sua correspondência fora 

devolvida (fls. 82).

Dos confrontantes, somente Julieta P. de Moraes foi citada (fls. 74). Os 

Srs. Sidelci Lino da Silva e Luciana Matias não foram citados, posto que 

não se encontravam em casa no momento da diligência (fls. 74).

O edital para citação de terceiros e interessados fora expedido e 

publicado, bem como devidamente certificado o decurso do prazo para 

manifestação (fls. 86).

 O Ministério Público manifestou desinteresse na presente lide (fls. 94).

Diante de todo o exposto, determino:

1) Renove-se a citação dos confinantes Sidelci Lino da Silva e Luciana 

Matias.

 2) Reitere o expediente à Fazenda Pública Municipal, fazendo constar do 

ARMP endereço atualizado.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408633 Nr: 15917-51.2015.811.0002

 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: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415430 Nr: 19553-25.2015.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO BRAGA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerida (fls. 183/184), intime-se a parte autora 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.: 273347 Nr: 15898-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVIDY PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 78, vez que cabe a parte credora diligenciar junto 

ao Cartório de Registro Civil a fim de providenciar eventual certidão de 

óbito, a fim que seja procedida a respectiva habilitação nos autos.

 Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 329533 Nr: 25831-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMHO MEDICOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, será expedido novo mandado, no entanto, esclareço que o 

Oficial de Justiça não está obrigado a se comunicar com o autor via 

telefone, até mesmo porque não tem disponibilidade de telefone funcional 

para tal atividade, contudo, caso queira a parte autora, no 

acompanhamento processual, quando da distribuição do mandado, 

contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 454044 Nr: 13648-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRSON VALENTIM, QUEM ESTIVER NA 

POSSE DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte ré não foi citada, com fulcro no art. 329, I do 

CPC, recebo a emenda à inicial, constante na petição de fls. 95.

Determino a alteração do polo passivo para constar METROPOLITANA 

TERRAPLANAGEM, representada por Adilson Thomaz da Silva.

Cite-se e intime-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

30 de Janeiro de 2019, às 16horas.

Cumpra-se nos demais termos da decisão de fls. 47/48.

 No mais, à vista da procuração acostada às fls. 94, altere o procurador 

da parte autora na contracapa dos autos e sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403321 Nr: 13061-17.2015.811.0002

 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: LUCIA MARQUES AGOSTINHO PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DE 

MATO GROSSO - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419957 Nr: 21973-03.2015.811.0002

 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: NILVA MAYER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Diante da pública e notória recuperação judicial da requerida OI/SA, deixo 

de receber o presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista 

que tal demanda deve ser requerida no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Em assim sendo, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416397 Nr: 20152-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTS, KIVIA TOLEDO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, e, 

consequentemente, REVOGO os termos da liminar concedida às fls. 60/61, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387688 Nr: 3843-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.
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Resta prejudicado o pedido de restituição de prazo formulado pela 

requerida às fls. 123, uma vez que a certidão em questão possui teor 

equivocado, haja vista que não há perícia nestes autos.

 No mais, diante da pública e notória recuperação judicial da requerida 

OI/SA, deixo de receber o presente pedido de cumprimento de sentença 

de fls.111/112 e 132, tendo em vista que tal demanda deve ser requerida 

no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Em assim sendo, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450195 Nr: 11977-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICIAS DA CARNE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença referente aos honorários de sucumbência (fls. 206/214).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 132/136, confirmado no Recurso de 

Apelação (fls.196/202) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença, fazendo constar como exequente Murillo 

Espínola de Oliveira Lima e como executado Delicias da Carne Indústria e 

Comercio Ltda - Me.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 530709 Nr: 4783-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto Ferreira Farias, Eraldo Edgar de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARQUES - 

OAB:11737, RODRIGO LIBERATO LOPES - OAB:6834/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADV. JOSÉ S. 

CAMPOS SOBRINHO E ROBERTO ZAMPIERI, OAB-MT 6203 E 4094 - 

RESPECTIVAMENTE -, CONSIDERANDO-SE O R. DESPACHO DE P. 22, 

DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DJE 10330 DE 3.9.2018, REITERANDO-SE 

PORTANTO, NO PRAZO LEGAL, A JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS 2 (DUAS) DILIGÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391621 Nr: 6343-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IDELFFONSO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚNIOR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. ELSO 

FERNANDES DOS SANTOS- OAB-MT 3342-A DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406687 Nr: 14956-13.2015.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACROS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que em observação à decisão de fls. 73, intimo à parte requerida 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena e 

aplicação a multa prevista no art 523,§1°, do Código de Processo Civil. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433427 Nr: 3137-45.2016.811.0002

 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: WALDERSON DOS SANTOS, CGDCS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 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.: 376614 Nr: 24261-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIZEDEQUE JOSÉ LESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

70/74. Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406687 Nr: 14956-13.2015.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACROS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Diante da decisão de fls. 49, corroborado com o petitório de fls. 50, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 

18h00min.

Proceda a citação da parte requerida via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, com as advertências contidas na decisão de fls. 31.

Decorrido o prazo sem apresentação da 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 defesa/embargos no prazo 

legal.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005542-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVETE GONCALINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

ASSURANT SEGURADORA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005542-37.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIVETE GONCALINA DE CAMPOS RÉU: ASSURANT 

SEGURADORA S.A, CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS S.A. Vistos. Recebo a emeda à inicial, pois 

satisfatória. Em Consequência determino a ratificação do valor atribuído à 

causa para constar R$10.786,78 (dez mil setecentos e oitenta e seis reais 

e setenta e oito centavos, nos termos do art. 291, VI, do CPC. Citem-se e 

intimem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 4 de 

Dezembro de 2018, às 16h20. Consigne-se que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 3 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001590-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA PACTO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001590-16.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA EXECUTADO: TAMARA SILVA 

ARAUJO Vistos. Recebo a emenda à inicial apresentada pela requerentes 

(id. 7283199), por conseguinte determino a alteração da classe da 

presente ação para constar COBRANÇA. Citem-se/intime-se a ré, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 4 de dezembro de 2018, às 16h40, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 3 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008455-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA SANTOS (AUTOR(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (RÉU)

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008455-55.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BEATRIZ LIMA SANTOS RÉU: ANDREIA DE OLIVEIRA 

DOMINGUES, A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME Vistos. Recebo a emenda 

à inicial, pois satisfatória. Citem-se e intimem-se as requeridas, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 11 de Dezembro de 2018, às 17h40. 

Consigne-se que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Dê vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 5 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000188-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VERGILIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000188-31.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): VERGILIO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade o advogado da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada (id. 3219506). A requerida apresentou 

contestação, suscitando preliminares (id. 1674060). Por sua vez, o autor 

apresentou impugnação à contestação, id. 9339320. Destarte, passo ao 

saneamento do feito. I – – Pedido administrativo prévio – Ausência de 

Interesse de Agir. Argumenta a requerida que existem diversos pontos de 

atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos de sinistro, 

não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o requerimento 

administrativo para promover diretamente a ação judicial, o que onera 

desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, 

externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VI e 

295, III, do CPC. Pois bem. Em que pese este magistrado ter proferido 

decisões em que reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na 

via administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão 

monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de 

requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência 

de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 - A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. II – Comprovante de 

Residência não apresentado pela parte autora. Requisito para fixação do 

Foro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento 

Válido e Regular do Processo. Sustenta que é indispensável que a inicial 

seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos fixadores da 

competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do 

art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos 

o comprovante de endereço, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço do autor 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. Ademais, segundo se 

extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência acostado aos 

autos, o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que por 

si só, fixa a competência desta Comarca. No mais, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 5 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001360-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001360-08.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: GIOVANE SOUZA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo (id. 3673181). 

Procedo, pois, ao saneamento do feito. I - Alteração do polo passivo para 

a Seguradora Líder. Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 

154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP determinou 

que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora 

Líder, autorizando-a a operar os seguros. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 
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se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) 

Assim, todas respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas 

administra a situação que envolve todas as seguradoras integrantes do 

consórcio. II – Da inexistência de Requerimento administrativo perante à 

Porto Cia de Seguros Gerais. Aduz que, conquanto a autora narre que 

pleiteou na esfera administrativa a indenização a título de invalidez 

permanente, ao consultar o sistema da seguradora não foi encontrado 

pedido administrativo em nome da parte autora. Afirma que, o documentos 

juntado aos autos como sendo o requerimento administrativo é precário 

para comprovar o requerimento, pois não possui a assinatura do 

representante da Seguradora Porto Seguro. Assim, requer a intimação da 

parte autora para que informe o número do sinistro administrativo para 

prosseguimento da regulação administrativa e a suspensão do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida (id. 1674979), 

de modo que não lhe incumbe comprovar se houve a regulação de forma 

adequada pela seguradora. Além disso, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. III - Pedido Administrativo Prévio – Ausência 

de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, 

recentemente, externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se monstra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento 

da ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 

de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 1674979). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição crida pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. IV- Comprovante de residência em nome de terceiro. Ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Requisito para fixação do foro. Sustenta que é indispensável 

que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos 

fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. De 

tal modo, tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pela 

parte autora está em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço do autor 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. 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 automobilístico, sua localização e 

repercussão. 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 9h20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: 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, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002950-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002950-83.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ MARIANO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que o autor relata ter 

proposto ação Declaratória de Inexistência de Débito, em desfavor do 

Banco Cruzeiro do Sul, a qual foi julgada procedente para condenar o 

requerido a restituir o valor descontado indevidamente do seu salário, bem 

como o pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). Contudo, o Banco Cruzeiro do Sul entrou em 

processo de liquidação extrajudicial e realizada a execução para 

cumprimento da sentença o juiz determinou a habilitação do o valor exigido 

a título de condenação judicial no procedimento liquidário, porém até a 

interposição da ação não foi realizado o pagamento devido e nem cessado 

a cobrança indevida. Diante do exposto, constata-se que o requerente 

almeja com a presente ação o mesmo que já foi deferido na ação 

interposta contra o Banco Cruzeiro do Sul, a qual foi julgada procedente e 

transitou em julgado, fato que pode caracterizar a coisa julgada, nos 

termos do art. 337, VIII, §4º, do CPC. Anote-se que, para ver cumprida a 
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decisão proferida em seu favor o requerente deveria ter habilitado seu 

crédito no juízo da falência, fato que não demonstrou ter feito. 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, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da coisa julgada e/ou inadequação da via eleita – ausência de 

interesse processual (art. 485, V e VI, do CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 8 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004266-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

JOANA ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedita Antonia da Rocha (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004266-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOANA ROSA DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITA 

ANTONIA DA ROCHA Vistos. Consta no id. 14850407 Embargos de 

Declaração opostos pela requerente, em que alega a existência de 

omissão na decisão proferida na audiência de justificação. Argumenta 

que, na referida decisão constou a preclusão do direito da autora produzir 

a prova, em face de não ter cumprido a regra prevista no art. 455, do CPC, 

contudo a autora juntou a intimação da testemunha, e esta compareceu na 

primeira audiência designada saindo devidamente intimada da data da 

nova audiência, não havendo que se falar em preclusão da prova. É o 

relato. Decido. Pois bem. Os embargos de declaração encontravam 

respaldo no art. 1.022, do CPC, possuindo a função esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da 

decisão. No presente caso, em que pese a relevância dos fatos e 

argumentos relatados pelo embargante, não vislumbro qualquer das 

hipóteses que albergue a possibilidade de acolhimento dos presentes 

embargos de declaração. Nota-se que, a decisão contra qual a 

embargante se insurge foi proferida em audiência, na qual a requerente 

bem como seu advogado estavam presentes, e não houve qualquer 

irresignação consignada no termo. Os embargos de declaração foram 

opostos somente após a prolação da decisão que indeferiu a liminar, 

estando preclusa a pretensão de reexame da decisão hostilizada. Assim, 

verifica-se que o embargante tem intenção de modificar a decisão por 

meio dos embargos de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o 

aludido recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência 

e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um 

instituto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos 

termos supracitados Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande, 5 de outubro de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001142-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MATIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001142-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, FRANCISCA ALVES 

BEZERRA NAKAZAWA, RIVANDA ALVES BEZERRA, JOSEFA BEZERRA 

DO BONFIM RÉU: LUCIANA MATIAS Vistos. Cuida-se de Ação 

Reivindicatória de Propriedade proposta por JOSEFA BEZERRA DO 

BONFIM, FRANCISCA ALVES BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 

e RIVANDA ALVES BEZERRA em desfavor de LUCIANA MATIAS SILVA. 

Denota-se que os requerentes sustentam serem os atuais proprietários do 

imóvel situado na Rua Estados Unidos, n. 02, quadra 04, localizado no 

Bairro Terra Nova, em Várzea Grande-MT, desde 27.12.1985, Rua Porto 

dos Gaúchos, n. 09, quadra 03, localizado no Bairro Terra Nova, em 

Várzea Grande-MT, desde 27.12.1985, conforme escritura anexada 

registrada no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, sob 

matrícula 2.074, o qual herdaram após o óbito de ANTONIO ALVES 

BEZERRA. Pois bem. A Ação Reivindicatória ampara-se no direito de 

propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário que a 

detém indevidamente. Logo, se o proprietário pretende retomar a coisa do 

possuidor supostamente injusto, deve, para tanto, fazer prova do seu 

direito, quanto à propriedade do bem, assim como do exercício de posse 

injusta pelo possuidor. No caso, constata-se que não foi juntado aos autos 

a cópia da matrícula n. 2.074, do imóvel em litígio, haja vista as matrículas 

constantes nos id’s. 11789894, 11789908 e 11789902 referem-se a 

outros imóveis. Logo, os requerentes, não comprovaram o domínio sobre o 

imóvel em litígio. Neste sentido, é a Jurisprudência do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – 

JUSTIÇA GRATUITA QUE ESTAVA EM DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO 

REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO 

IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – AÇÕES 

ANULATÓRIAS – ÁREAS QUE AINDA SÃO DE PROPRIEDADE DE 

TERCEIROS POR TÍTULOS REGISTRADOS – MATRÍCULAS NÃO 

DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS OU RESCINDIDAS POR SENTENÇAS 

TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – 

DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO 

PRESENTE FEITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, 

VIGENTE À ÉPOCA – HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO 

NO ART. 20, §§3º E 4º DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) 2- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são 

necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do 

domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a 

comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

02/09/2013). 3- O registro imobiliário é imprescindível para a comprovação 

da titularidade do domínio, pois, ausente o registro, não há provas da 

propriedade, sendo juridicamente impossível o ingresso de ação 

reivindicatória, devendo, nestes casos, o feito ser extinto sem julgamento 

do mérito pela ausência de uma das condições da ação, nos temos do art. 

267, VI, do CPC/1973. 4- (...) 5- A pessoa indicada no registro público 

continua sendo vista como proprietária do imóvel até que se comprove que 

o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a 

fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação 

tendente a invalidá-lo, enquanto não houver sentença transitada em 

julgado. (...)” (Ap 104103/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016) (negritei) Destarte, para propositura da ação petitória a parte 

autora deve comprovar o domínio, mediante transcrição da propriedade à 

margem do imóvel reivindicado. Assim, em homenagem ao disposto no art. 

10, do CPC, intime-se a parte autora, na pessoa do seu procurador, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito 

sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo Ou, caso 

prefira, deverá, em igual prazo, comprovar o domínio, juntando cópia da 

matricula com a averbação da propriedade em seu nome (art. 317 c/c art. 

329, ambos do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007192-85.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAIR EFIGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007192-85.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: NAIR EFIGENIA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por NAIR EFIGENIA DA SILVA 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes 

na exordial. Relata a inicial que, no dia 17 de junho de 2016, após descer 

de um ônibus a requerente foi atropelada por uma motocicleta ao 

atravessar a rua, fato que lhe causou invalidez permanente no membro 

superior direito e na coluna. Sustenta que, deu entrada no pedido 

administrativo, contudo a seguradora quedou-se inerte. Assim, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento da quantia equivalente a 

R$13.500,00, acrescido de juros legais e correção monetária. Pede os 

benefícios da assistência judiciária. A inicial foi recebida (id. 10387406), 

deferindo a gratuidade da justiça e designando audiência de Conciliação. 

Na audiência de conciliação, realizada Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, não se obteve êxito na realização de acordo, na 

oportunidade a requente foi submetida à avaliação médica e o seu 

advogado pleiteou pela juntada da avaliação nos autos (id. 11116628). A 

requerida apresentou contestação (id. 11272329), em que suscita 

preliminares, manifesta quanto a avaliação médica realizada pela autora, 

requerendo a improcedência da ação. Aportou-se nos autos a Avaliação 

Médica (id. 11272330). Por sua vez, a autora apresentou impugnação à 

contestação, reforçando o pedido para apreciação da perícia médica 

realizada no Centro Judiciário. Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido I - Do julgamento antecipado: Pode-se conhecer 

diretamente do pedido, com o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois embora haja matéria 

de fato e de direito, existem provas e elementos suficientes nos autos 

para o adequado exame da lide, como se verá nas linhas a seguir. Diante 

da desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 355, incisos I, 

do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – 

Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figurem como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento da 

presente ação pelos fundamentos que seguem. Ademais, em sendo a 

autora pessoa idosa, o feito também tem prioridade de tramitação, nos 

termos do art. 1.048, I, do CPC II - Das preliminares. II – 1 – 1 - Da inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a requerida que atendendo 

o disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste 

segmento, ficando responsável pelo pagamento das indenizações de 

seguro DPVAT em todo o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, porquanto é a instituição responsável pela 

administração e pagamento das indenizações de seguro DPVAT. Em que 

pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar 

referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do 

SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das 

seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em 

consonância com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte 

julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – 2 – Da Ausência de 

Comprovação de Entrega da Documentação. Argumenta que, para 

justificar o seu pedido a parte autora junta com petição de protocolo de 

recebimento, mas não comprova que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, conforme previsto no 

art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, requer a intimação da autora para que 

compareça à Porto Seguro, em posse da documentação para que proceda 

a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo 

prazo mínimo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, a autora comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, conforme 

documento acostado no id. 9944991, de modo que incumbia a requerida 

comprovar que o requerente não juntou os documentos necessários à 

regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, bem como considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria o feito, o que não se admite, 

ainda mais pelo fato de a autora ser idosa e do feito está apto a sentença. 

II – 3. Da ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de 

agir. Aduz que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A efetuar o pagamento da indenização securitária, desde que 

apresentados pela parte Requerente todos os documentos que 

comprovem cabalmente, a qualidade de beneficiário do seguro, bem como 

o direito ao percebimento dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, 

embora a parte demandante alegue a impossibilidade de receber 

administrativamente o valor correspondente à indenização securitária 

pretendida, na verdade não houve requerimento administrativo buscando a 

indenização. Alega que a ausência de pedido para 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. Não merece prosperar referida preliminar, pois o 

autor comprovou ter protocolado requerimento administrativo perante a 

seguradora, conforme documento acostado no id. n. 9424721. II – 4. 

Carência da ação – Boletim de Ocorrência sem Validade – Não 

averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de ocorrência acostado 

nos autos pelo autor não permite a comprovação efetiva da existência do 

acidente de trânsito informado, pois é documento unilateral, não foi 

produzido pela autoridade policial competente e foi elaborado 1(um) ano e 

1(um) mês após o sinistro, impedindo assim a averiguação dos fatos, 

motivo pelo qual não há meios para que se possa concluir que as lesões 

alegadas são decorrentes do acidente em tela. Razão não assiste à 

requerida, haja vista que o Boletim de Atendimento acostado no id. 

9944985, corrobora com os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. II - 5 

Ausência de Laudo do IML – Descumprimento do art. 5ª, § 5, da Lei n. 

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 ou avaliação médica, como de fato foi. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré, procedendo a análise do 

mérito. III – Do mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos 

acostados à inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 567 de 643



conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, embora não tenha sido realizada perícia formal, a avaliação médica 

constante no id. 11272330, a supre perfeitamente, pois elaborada por 

médico perito e responde de forma clara e conclusiva às questões 

necessárias à solução da lide, tanto assim que as partes não 

manifestaram discordância com esta. Referida avaliação médica indicou a 

existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no ombro esquerdo 

da requerente no percentual de 75%. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, a invalidez imposta à parte autora por força do acidente 

sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o pedido 

de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não procede. 

Destarte, faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório 

decorrente de lesão permanente e parcial do ombro esquerdo, mas da 

seguinte forma: 75% dos 25% da importância segurada para perda 

anatômica e/ou funcional de um dos ombros (R$3.375,00), ou seja, 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004475-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSLAINE PEREIRA DE AGUIAR (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça 

referente à carta precatória retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

A Sra. Perita, Cynara Moniz Figueira, Ref.: autos n°: 

1001295-76.2017.8.11.0002 Várzea Grande, 08 de outubro de 2018. Por 

meio do presente ato solicito informações a respeito da perícia designada 

nos autos para o dia 19/09/2018 e, caso tenha sido realizada, que 

promova a entrega do respectivo Laudo. Atenciosamente, Lois Nobre de 

Assis, 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT. Fone: (65) 

3688-8439.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007969-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AYTA DO CARMO BARACAT (REQUERIDO)

IMOBILIARIA NOVO LAR IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007969-36.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: BARACAT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AYTA DO CARMO 

BARACAT, IMOBILIARIA NOVO LAR IMOVEIS LTDA - ME Vistos, 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora se manifestou no Id. 

15734406, contudo, observo que a emenda não é satisfatória, uma vez 

que não atendeu a todas as determinações expostas na decisão. Com 

efeito, o requerente descurou de anexar aos autos, instrumento de 

procuração, nos termos da decisão de Id. 15264705. Posto isso, 

FACULTO NOVA EMENDA, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a determinação de Id. 15264705, procedendo com a juntada 

de procuração outorgando poderes a causídica da parte requerente Taisa 

Fernandes da Silva Peres OAB/MT 12815, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008997-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008997-39.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES EXECUTADO: LORIVAL FERNANDES DA 

SILVA Vistos, etc. Compulsando aos autos, verifico que a parte autora 

que deixou de carrear declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, 

determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009068-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS (ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

MAURICIO MENDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 568 de 643



LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009068-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAURICIO MENDES DE ALMEIDA RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME Vistos, Inicialmente constato, que os documentos anexados 

nos Ids. 15747420 e 15747423 encontram-se total ou parcialmente 

ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da 

Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: 

“Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 

os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização. Outrossim, 

verifico que a parte autora descurou de colacionar a declaração de 

hipossuficiência, bem como procuração atualizada outorgando poderes 

aos causídicos Simony Maria da Silva Barradas OAB/MT 15.447 e Everton 

Henrique de Moraes Barradas OAB/MT 21.186. Embora a declaração de 

pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o 

advogado, diante da ausência de tal documento, necessita possuir 

poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Portanto, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, e em igual prazo suprir a irregularidade apontada, 

procedendo com a juntada de procuração atualizada, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009052-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

J. M. TRANSPORTES E RECUPERACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009052-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): J. 

M. TRANSPORTES E RECUPERACOES LTDA RÉU: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a parte 

requerente descurou de anexar aos autos o contrato social da empresa, 

bem como documentos do seu representante legal. Sendo assim, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir as 

irregularidades acima apontadas, anexando os documentos supracitados. 

Por fim, venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009027-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODLEI PRIETO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIZANGELA INACIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009027-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODLEI PRIETO DE OLIVEIRA, ELIZANGELA INACIA DA COSTA RÉU: ALTOS 

DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora deixou de carrear ao 

autos declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza 

não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, 

diante da ausência de tal documento, necessita possuir poderes 

específicos para requerer a concessão da gratuidade processual, à luz 

do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Outrossim, constato que a 

requerente não juntou o comprovante de residência. Assim, determino 

venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada de 

próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, bem como o comprovante de residência, sob pena 

de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008941-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (ADVOGADO(A))

SERGIO DONIZETI NUNES (EXEQUENTE)

VERA LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008941-06.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SERGIO DONIZETI NUNES, VERA LUCIA FERRARI EXECUTADO: ANTONIO 

MAERCIO DE JORGI Vistos, etc. Da análise dos autos, observo que a parte 

autora ajuizou a presente demanda, objetivando a expedição de alvará 

judicial para levantamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

depositado nos autos de apuração do “quantum debeatur”, em trâmite 

nesta Vara Cível (n. 1001923-02.2016.8.11.00002). Todavia, verifico que a 

parte autora descurou de justificar a propositura desta ação, uma vez que 

o pedido de levantamento do valor mencionado pode ser requerido nos 

próprios autos. Ressalto ainda que o valor se encontra vinculado àqueles 

autos, sendo inviável a pretensão da presente demanda. Assim sendo, 

não havendo como verificar a utilidade/necessidade a justificar o 

ajuizamento da ação, oportunizo a parte autora no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer a propositura da ação, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003169-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003169-96.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., À 

vista da ausência de assinatura da parte requerida constante no acordo 

(id. 15722382), determino venha a requerida, em 10 (dez) dias, sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de não homologação do pacto. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003854-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003854-06.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA RÉU: TOMIO & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

busca do endereço dos requeridos junto a Sistema INFOJUD, a qual possui 

a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, bem como junto as 

instituições financeiras por meio do sistema BacenJud, sendo localizados 

novos endereços, conforme extratos em anexos. Assim, venha a parte 

autora, em 10 (dez) dias, indicar o indicar o endereço que deve percorrer 

o Sr. Oficial de Justiça, bem como, depositar a diligência correspondente. 

Após, expeça-se mandado visando a citação da parte a requerida. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001434-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS (ADVOGADO(A))

VIRONDA CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TJCA COMERCIO DE MODA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001434-91.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

VIRONDA CONFECCOES LTDA RÉU: TJCA COMERCIO DE MODA LTDA - 

ME Vistos etc. Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca do endereço da requerida junto ao Sistema INFOJUD, a qual 

possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD e Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados novos endereços da parte requerida, conforme 

extratos em anexos. Nesses termos, determino que seja expedido novas 

cartas visando a citação da requerida, sendo que estas deverão ser 

enviadas aos seguintes endereços: Avenida A, nº 1.200, Distrito 

Industrial; Avenida Fernando Correa da Costa, nº 195, Coxipó e Rua 

Blumenau, nº 195, Bairro Coophema, todos em Cuiabá/MT. Outrossim, 

ressalto que deixei de realizar pesquisa em nome dos sócios da empresa 

requerida em virtude destes não integrarem o polo passivo da demanda. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001591-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELI SALAMACHA (ADVOGADO(A))

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001591-64.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: J. DE LARA 

PINTO JUNIOR EIRELI - ME Vistos etc. Defiro o pedido de id. 15596815, 

razão pela qual realizei busca do endereço do executado junto ao Sistema 

INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita 

Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço 

localizado é o mesmo constante nos autos, conforme extratos em anexo. 

Assim, venha a parte autora manifestar se possui interesse na citação via 

edital da requerida ou indicar novo endereço para posterior expedição de 

mandado visando a citação da requerida. Cumprida a determinação 

venham-me os autos conclusos para eventual designação de audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 29/10/2018, às 11h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009140-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA (ADVOGADO(A))

MAYARA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009140-28.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MAYARA PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA 

DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico 

que a parte autora descurou de colacionar a declaração de 

hipossuficiência, bem como procuração atualizada outorgando poderes a 

causídica Auda Taysa Pimenta Maia OAB/MT 18.984. Embora a declaração 

de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o 

advogado, diante da ausência de tal documento, necessita possuir 

poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Portanto, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, e em igual prazo suprir a irregularidade apontada, 

procedendo com a juntada de procuração atualizada, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391497 Nr: 6243-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A, TRC TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A

 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$ 137,76, totalizando em R$ 
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551,16, conforme cálculo de fls.184, 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.: 247736 Nr: 7471-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.348, 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.: 407316 Nr: 15298-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELTON GENELHU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT16192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 139,50 totalizando em R$ 

552,90 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423027 Nr: 23564-97.2015.811.0002

 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: BRUNO RODRIGO PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.91, 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.: 411747 Nr: 17622-84.2015.811.0002

 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: WESLEY FREITAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.62, 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.: 432731 Nr: 2627-32.2016.811.0002

 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: FERNANDA FATIMA SCARPELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19.531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB: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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls. 86, 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.: 351794 Nr: 17187-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.209, 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.: 421897 Nr: 22968-16.2015.811.0002

 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: ALOISIO MARTINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A (REDE CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, 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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 
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DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217829 Nr: 13263-38.2008.811.0002

 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: MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA, ISAQUINA 

MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MEDEIROS NETO - 

OAB:12073

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.348, 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.: 435092 Nr: 4113-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, Katiele Carriel - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.238, 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.: 393428 Nr: 7453-38.2015.811.0002

 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: GETULIO BARBOSA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS 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

 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.255, 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.: 392479 Nr: 6878-30.2015.811.0002

 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: ANDRESSA DOS SANTOS CUSTÓDIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.190, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530487 Nr: 4640-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR SCHANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIMINAS - FRIGORÍFICO MINAS GERAIS 

LTDA, MARCOS ALEXANDRE DOMINGUES, FRANCISCO DE ASSIS SILVA, 

AYRES MACEDO DA CUNHA NETO, ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 

GULARTE, HELENO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI - OAB:6394-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, MILENA 

CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

2.376,91 e da taxa judiciária no valor de R$ 2.376,91, totalizando em R$ 

4.753,82, 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.: 417962 Nr: 20962-36.2015.811.0002

 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: NELCILANDIA MENDES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A (REDE CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESSÃO JURÊ FERREIRA SALES - 

OAB:OABMT9372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em 

relação as Custa e Taxa, nos termos da sentença de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – 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): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397406 Nr: 9980-60.2015.811.0002

 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: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, PEDROSA ROSENO 

DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
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LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 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, 202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438878 Nr: 6209-40.2016.811.0002

 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: HAWAII INDUSTRIA COMERCIO DE SORVETE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEMAC S.A GRUPOS GERADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:92.135-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 05/11/2018, às 08h30, no imóvel do 

requerente, Hawaii Indústria Comércio de Sorvete Ltda, localizado na 

Avenida Alzira Santana, nº 13, Quadra 01, Nossa Senhora da Guia, 

Várzea Grande- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14854 Nr: 102-73.1999.811.0002

 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): RENATO PEROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 

16.636, JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18036/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista 

Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

CATULÉ - OAB:13.427-E, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11799, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 04/09/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). JUCINEI DA SILVA NUNES a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das demais penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 549021 Nr: 14582-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GILBERTO ZULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIOUANÃ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:OAB/MT-5367, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074 - MT

 Processo n.º 549021

Vistos.

 Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 

vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254688 Nr: 12962-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISHNER PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 4371-82.2004.811.0002

 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: COOPERCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE 

MATOS, FAF- MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B, SANDRA MARA DE 

ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROSA DA SILVA - 

OAB:2431/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de fl.254, requerendo o que entender de direito, inclusive, em 

sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 250531 Nr: 9869-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÍSIA GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de fl.198, requerendo o que entender de direito, inclusive, em 

sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 423543 Nr: 23846-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DE ARAUJO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 90/91).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314389 Nr: 10661-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI, CONCORDIA 

COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - OAB:21585 

S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e busca de veículos através do 

sistema Renajud (fl. 104).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, procedi pesquisa no sistema Renajud, porém verifiquei que já recai 

sobre o veículo registrado em nome da parte devedora gravames de 

penhoras de primeiro grau efetuadas por outros juízos, extratos em 

anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles penhoras de primeiro grau.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 231189 Nr: 11299-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA KESSIANE VELASCO 

MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 Vistos etc.Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada e de eventuais veículos de sua propriedade (fl. 198/201).Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado.Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos 

devores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado à fl. 200, 

sendo constrito o valor de R$ 6.643,31 (seis mil seiscentos e quarenta e 

três reais e trinta e um centavos), cuja quantia transferi à Conta 

Única.Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se a parte executada 

por edital para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.Outrossim, realizei a penhora através 

do sistema RenaJud do veículo Renault Clio ERT 1.6, ano/fabricação 

2000/2000, placas JWQ-8945, registrado em nome da executada. Por ora, 
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fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do 

sistema do RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se a executada para, no prazo de 

15 dias, manifestar acerca da penhora por edital (art. 841, CPC).Sem 

prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a 

utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), 

bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do 

móvel.Após, intime-se novamente a parte executada para manifestar se 

concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser 

acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos 

pertinentes, sob pena de rejeição.Cumpra-se. Intime-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 05 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 308357 Nr: 4316-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIGEKO OZONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARTINS DA SILVA, ADRIANO 

RODRIGUES BORGES, A.R. BORGES ( GAUCHINHO AUTO CAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875

 Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 412,28 

(quatrocentos e doze reais e vinte e oito centavos), cuja quantia transferi 

à Conta Única.Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte 

devedora caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.Inexistindo qualquer manifestação, 

intime-se a exequente para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde útil do feito.No que diz respeito ao pedido de 

penhora pesquisa de veículos em nome dos devedores ressalto que tal 

providência já fora deferida, sendo inclusive realizada a penhora dos 

veículos descritos às fls. 236/237. No entanto, não havia sido realizada 

pesquisa em face do terceiro executado, razão pela qual procedi pesquisa 

junto ao sistema Renajud e verifiquei a inexistência de veículos registrados 

em nome da terceira executada, conforme extrato em anexo.Dessa forma, 

determino que o exequente manifeste se possui interesse na manutenção 

da penhora dos veículos e caso positivo deverá, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a utilização 

das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), bem 

como manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.....Por 

fim, quanto o pedido de penhora sobre o faturamento de empresa (art. 

835, X do CPC) esta só pode ser deferida em caráter excepcional, quando 

for verificada a inexistência de bens passíveis de contrição suficientes a 

garantir a execução, ou, caso existentes, sejam de difícil alienação (art. 

866 do CPC). ...No presente caso, foi realizada a tentativa de penhora 

online e de veículos em face da empresa executada, porém estas 

restaram inexistosas. No entanto, a parte exequente não comprovou nos 

autos o esgotamento das possibilidades de localização de outros bens em 

nome da devedora, razão pela qual, indefiro por ora o pedido retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 47399 Nr: 2541-52.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REGIS PEREIRA, Sandra Regina de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA SABINO DA 

ROCHA PEREIRA - OAB:5431

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417784 Nr: 20879-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS MOREIRA DE PAULA, SERGIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIENE JUSTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem como de eventuais veículos 

registrados em seu nome (fl. 231/232).

Defiro o pedido de penhora online em contas da parte devedora, razão 

pela qual realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em 

nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, realizei pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei que a 

existência de apenas um veículo registrado em nome da parte executada, 

sendo este objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos 

extratos em anexos.

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de restrição do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante.

Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012)

Por fim, defiro a expedição de certidão de teor da decisão, nos termos do 

art. 517, do CPC, devendo ela ser entregue ao exequente a qual se 

incumbirá de realizar o protesto do débito exequendo conforme lhe 

prouver.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388698 Nr: 4548-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COM. DE UTIL. MULTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA CADERNOS IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE PALMA PETINATI - 

OAB:234.618

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da executada (fls. 

148/149).

Dessa forma, considerando que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais), conforme se observa do extrato em anexo.

Pois bem, considerando que o valor penhorado é irrisório observando o 
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quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei o desbloqueio da quantia penhorada, 

conforme se observa do extrato em anexo.

Por fim, no impulso determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 8201 Nr: 1390-56.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA SUZIN ZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT, VALERIA BAGGIO - OAB:4676-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 299).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ (ADVOGADO(A))

OLIMPIA AMBROSINA DA SILVA BARBOZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MA NUNES DE OLIVEIRA -ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004394-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

OLIMPIA AMBROSINA DA SILVA BARBOZA RÉU: VIA VAREJO S/A 

Vistos. Olimpia Ambrosina da Silva Barboza promove ação declaratória 

negatória c.c reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência 

em face de Via Varejo S/A e MA Nunes De Oliveira-ME, alegando, em 

síntese, que a empresa requerida incorporou as empresas Casas Bahia e 

Ponto Frio lojas físicas, sendo a responsável por ambas as lojas. Sustenta 

que no ano de 2015 propôs ação no Juizado Especial contra a empresa 

Ponto Frio, pois incluiu indevidamente o nome da parte requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito, que restou acordado pela exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, pois esta jamais 

havia realizado qualquer compra com a empresa mencionada. Contudo, 

tomou conhecimento que a empresa requerida MA Nunes incluiu o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto 

contrato n. C132628, no valor de R$ 1.758,45 (um mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), cujo crédito foi 

adquirido da requerida Via Varejo e foi objeto de discussão na aludida 

ação que tramitou perante o Juizado Especial. Narra também que além 

desse crédito, a requerida Via Varejo, por meio da sua incorporada Casas 

Bahia, também incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor de R$ 690,66 (seiscentos e noventa reais e sessenta e 

seis centavos) referente ao suposto contrato n. 2116340029540, o qual 

alega desconhecimento. Por fim, requer a concessão de tutela de 

urgência, a fim de que a parte requerida proceda com a exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Nos Ids. 13589590 e 14329339 

foi determinada a emenda da inicial, que foi atendido nos Ids. 14231398 e 

15409730. A parte requerida VIA VAREJO S.A, compareceu e se habilitou 

espontaneamente aos autos (Id. 14316409). É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho as emendas à inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Por conseguinte, DETERMINO a retificação do valor da 

causa nos assentos de registro do PJE, a fim de que passe a constar 

como sendo R$ 22.449,11 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e nove 

reais e onze centavos), consoante pugnado no Id. 15409730 Outrossim, 

tendo em vista o pedido de inclusão no polo passivo da demanda, 

determino a inclusão no polo passivo da MA NUNES DE OLIVEIRA-ME., no 

cadastro do sistema. RETFIQUE-SE. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“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.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

13453030 e 14231404, em virtude de supostos débitos com as requeridas, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto aos débitos de R$ 1.035,99 (um mil trinta e cinco reais e 
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noventa e nove centavos) e R$ 690,66 (seiscentos e noventa reais e 

sessenta e seis centavos), tendo como referência os contratos de n. 

21163400329540 e n. C132628, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. No impulso, diante da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Citem-se as requeridas, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES’ Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007998-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

A. MARQUES NETO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(RÉU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007998-86.2018.8.11.0002. AUTOR(A): A. 

MARQUES NETO EIRELI - ME RÉU: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 

PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. A MARQUES NETO EIRELI-ME ajuizou 

a presente “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” em 

desfavor de GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 

aduzindo, em síntese, que com objetivo de fomentar suas vendas celebrou 

contrato de afiliação ao sistema de vendas por meio de cartão de crédito, 

disponibilizada pelo credenciamento da sua conta junto ao Banco 

Santander. Salienta que fora fornecido à autora uma máquina de leitura de 

cartões da tecnologia GETNET, que continha o sistema de leitura da 

bandeira da segunda reclamada (CALCARD), além das bandeiras Visa e 

Mastercard. Sustenta que as vendas realizadas via bandeira CALCARD 

nos dias 20 e 21 do mês de junho deste ano, não foram repassadas ao 

requerente, sendo que no dia 20/06/2018, o requerente teria realizado 

quatro transações via cartão de crédito, e no dia 21/06/2018, realizou oito 

transações também via cartão de crédito. Assim, requereu a título de tutela 

de urgência que as requeridas efetuem imediatamente o repasse dos 

valores das vendas realizadas no dia 20 e 21 de junho para o autor, e 

mérito requer a confirmação dos efeitos da tutela, bem como o pagamento 

a título de indenização. Determinado que a parte autora recolhesse as 

custas processuais (Id.15177834), essa manifestou-se por meio do Id. 

15570466, comprovando a sua insuficiência financeira. É necessário. 

Decido. Da detida análise dos documentos que instruem a petição de Id. 

15570466 observo que a pretensão do exequente quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça merece acolhida, na medida em que restou 

demonstrada a sua hipossuficiência financeira momentânea, colacionando 

aos autos “extrato de restrição dos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA), onde constam 12 restrições em nome da parte autora, além de 

extrato bancário dos últimos 60 (sessenta) dias” que corroboram com a 

sua pretensão. Assim, considerando que cabe a parte provar a sua 

hipossuficiência para arcar com as custas do processo, consoante 

inteligência do art. 5º, LXXIV da CF, verifico que o exequente demonstrou 

estar em situação de momentânea insuficiência financeira, de modo que 

cabível a consideração do pedido de justiça gratuita. Assim, 

considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Liminar Trata-se 

de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do 

CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela 

definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou 

satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a 

contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, § 3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A parte autora pretende 

que a requerida efetue imediatamente o repasse dos valores das vendas 

realizadas nos dias 20 e 21 de junho. Contudo, vislumbro que a 

antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido de repasse dos valores das 

vendas, refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos 

Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é 

provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. 

A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as 

provas colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado 

na exordial, conforme acima asseverado. É preciso, portanto, que se 

avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Pelo exposto, 

considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do 

direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o 

caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela 

formulado na petição inicial. No impulso, diante do interesse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26/11/2018, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, citem-se as requeridas, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 577 de 643



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003216-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

JUDITE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

SAMUEL LOURENCO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003216-36.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUDITE LEITE DA SILVA, JOSE PEDRO DA SILVA RÉU: SAMUEL 

LOURENCO DIAS Vistos etc., A parte requerida impugnou a justiça gratuita 

deferida em favor da dos autores, sob o argumento de que o segundo 

autor recebe anualmente o valor de R$ 24.751,74 relativo aos seus 

proventos de aposentadoria, que realizaram permuta de um imóvel e 

veículo avaliados em R$ 180.000,00, e de que os autores possuem 

veículos próprio de passeio e bens imóveis. Assim, requereu a revogação 

dos benefícios da justiça gratuita concedido com a consequente 

determinação de recolhimento das custas e despesas processuais. Da 

mesma forma os autores impugnaram o pedido de justiça gratuita 

formulado pelo requerido na reconvenção proposta nos autos, sob o 

argumento de o requerido é empresário e não demonstrou a alegada 

hipossuficiência financeira descrita na contestação e reconvenção. Pois 

bem. Apenas para elucidar a “quaestio juris”, há de não se perder de vista 

que, uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, poderá a parte 

contrária impugná-lo, demonstrando que o beneficiário possui renda 

suficiente para o custeio da lide. Nos termos do artigo 98, caput, do CPC, 

para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, a 

aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas 

presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência 

do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Com 

efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para 

revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária defiro em favor 

dos autores. Isso porque, realizei pesquisa junto ao Sistema Infojud o qual 

possui a mesma base de dados da Receita Federal e Renajud para 

averiguar a existência de patrimônio em nome dos autores e verifiquei que 

a primeira autora não possui qualquer veículo registrado em seu nome, 

bem como sequer realizou declaração de imposto de renda. Já o segundo 

autor possui registrado em nome o veículo FIAT/PALIO WEEKEND ELX, 

Ano Modelo 2002, o qual é objeto de alienação fiduciária, ou seja, o autor 

apenas detém a posse indireta do veículo e não a sua propriedade. Ainda, 

observo que ele é aposentado e recebe mensalmente o valor de R$ 

2.585,94, o que por si só não resta suficiente para desconstituir a 

declaração de hipossuficiência do autor. Ainda, ressalto que o fato de o 

segundo autor possuir registrado em seu nome os imóveis descritos no id. 

13995485 também não possui o condão de descaracterizar a 

impossibilidade momentânea de este recolher as custas processuais, pois 

não consta nos autos o valor de avaliação dos imóveis e se estes 

encontram-se livres de quaisquer ônus. A esse propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE 

POBREZA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. É possível a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de 

não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e 

da sua família. O fato de a parte ser proprietária de imóveis, principalmente 

de pequeno valor, não é entrave para o deferimento do benefício da 

justiça gratuita, mormente quando declara a sua impossibilidade de arcar 

com as respectivas custas.” (TJMT - Ap 42482/2012, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2012, Publicado no DJE 19/10/2012) Portanto, 

mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida aos 

autores. No que diz respeito ao requerido, vejo que inexistem provas de 

ele se encontra na situação a que se refere o artigo 98 do CPC, pois em 

consulta ao sistema Infojud, verifiquei que o requerido é empresário 

detentor de 90% do capital social de uma sociedade limitada; informou em 

sua declaração de imposto de renda exercício de 2018 possuir o valor de 

R$ 30.000,00 em espécie; é proprietário de um caminhão Volks 9.160, 

ano/modelo 2013/2013 avaliado em R$ 100.000,00; veículo VW/9.160 DRC 

4X2, Ano/Modelo 2013/2014 e R/BUENO CAMPING RC 02, Ano/Modelo 

2009/2009, conforme se observa dos extratos em anexo. Diante de tais 

constatações, não é crível a alegação do requerido de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, sendo certo que diante 

de tais constatações, não nos resta outra conclusão senão de que ele 

possuía e possui condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam como 

prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o benefício 

está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que inexiste na 

espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, 

não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à 

luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.”[1] Portanto, 

deixando requerido de demonstrar, de modo satisfatório, a impossibilidade 

financeira de suportar os custos e as despesas processuais, através de 

documentos idôneos, a impugnação à gratuidade há de ser acolhida. Posto 

isso, acolho o pedido em análise formulado pelos autores e, por 

conseguinte, indefiro o benefício da justiça gratuita ao requerido. Dessa 

forma, determino que o requerido/reconvinte recolha as custas e taxas 

judiciárias com a distribuição da ação reconvencional, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Finalmente, no tocante 

à declaração de imposto de renda obtida junto ao Sistema de Informação 

ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando esta em pasta própria, bem como 

saliento as partes que a referida declaração está disponível para acesso 

junto à respectiva Secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, 

Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGEM E ENG LTDA (REQUERIDO)

MURILLO MACEDO LOBO (ADVOGADO(A))

FABIO SANTANA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WALDE DE SOUZA FARIA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000174-47.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: SME SOCIEDADE 

DE MONTAGEM E ENG LTDA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Frigo de Oliveira e 

Santos Ltda-ME e no polo passivo SME Sociedade de Montagem e 

Engenharia LTDA. Intime-se o devedor SME Sociedade de Montagem e 

Engenharia LTDA, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento 

da obrigação, de acordo com o valor indicado no Id. 15734800, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005786-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005786-29.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente 

para que fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias 

da parte executada. Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro 

plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor 

da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado no id. 15226029, sendo constrito o valor de R$ 

3.430,97 (três mil quatrocentos e trinta reais e noventa e sete centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante do bloqueio 

supra, venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Inexistindo 

qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo 

o que entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005681-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ROJAS ROSA (EXEQUENTE)

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005681-86.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ANDRESSA ROJAS ROSA EXECUTADO: SIMONE VIANA Vistos etc. 

Inicialmente determino novamente que seja retificado o polo ativo da 

demanda para constar neste TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA 

SILVA. Outrossim, verifico que aportou aos autos pedido da parte 

exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais contas 

bancárias da parte executada. Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 554,55 

(quinhentos e cinquenta e quatro reais cinquenta e cinco centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante do bloqueio supra, 

intime-se a executada pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC) para caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente 

para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil 

do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004309-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARTA PEREIRA 89129547172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004309-68.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: LUZIA 

MARTA PEREIRA 89129547172 Vistos, etc. Aportou aos autos pedidos da 

parte exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais 

contas bancárias da parte executada (id. 13199314). Dessa forma, 

considerando que aparece em primeiro plano justamente a penhora em 

dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte executada por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado 

nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 13,89 (treze reais e 

oitenta e nove centavos), conforme se observa do extrato em anexo. Pois 

bem, considerando que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei o desbloqueio da quantia penhorada, 

conforme se observa do extrato em anexo. Por fim, no impulso determino 

venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005539-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005539-48.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANA CRISTINA SOUSA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Aportou aos autos pedido da exequente 

requerendo a penhora online em contas bancárias da parte executada, 

bem como requereu a expedição de crédito em seu favor (id. 15556583). 

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Outrossim, autorizo a 
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expedição certidão de crédito em favor da parte exequente para que ela 

promova a habilitação de crédito junto ao juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC. Por fim, suspendo o curso dos autos até que 

ocorra o pagamento do débito em favor da exequente, o qual deverá ser 

informado nos autos tão logo ocorra. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007127-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN (AUTOR(A))

WALDEMAR ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007127-56.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Associação Matogrossense Eco-Etno-Sócio-Cultural de Proteção a 

natureza - AMPN promove ação de declaração de inexistência de relação 

jurídica c/c cancelamento de débito c/c pedido de indenização por danos 

morais e materiais e pedido de tutela antecipada em face de Telefonia 

Brasil S/S – Vivo Empresas, sustentando, em síntese, que foi 

surpreendida com e-mail de cobrança da empresa requerida, e entrou em 

contrato por meio de telefone, e foi informado que a dívida seria oriunda de 

um contrato de n. 0336107560, referente a um pacote de linhas no plano 

empresarial, com um débito no valor de aproximadamente R$ 9.000,00 

(nove mil reais), o qual afirma desconhecer a origem. Sustenta ainda, que 

até a presente data a empresa requerida vem emitindo a fatura mensal 

referente ao plano empresarial que alega nunca ter contratado. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada, que a requerida se abstenha de 

inserir o nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito 

(SPC/SERASA), ou se já inseriu, que promova a suspensão provisória, até 

decisão final, no que tange ao débito em comento, bem como o bloqueio 

imediato de todas as linhas vinculadas ao contrato de n. 0336107560. No 

Id. 14705042 foi determinado que a parte autora recolhesse as custas 

processuais, essa manifestou-se por meio do Id. 15653615. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda de Id. 15653615, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

colacionados na inicial consubstanciados nas faturas referentes aos 

meses de abril/2018 e agosto/2018, constante nos Ids. 14701347, 

14701375, que evidencia a existência do suposto contrato de n. 

0336107560 em nome da parte requerente o qual alega desconhecer. 

Sobremais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de 

dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Posto isso, defiro a medida liminar 

pretendida e determino seja a requerida intimada para que se abstenha de 

inserir o nome da requerente nos Órgão de Proteção ao Crédito 

(SPC/SERASA), ou se já inseriu, que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, até ulterior deliberação deste 

Juízo, no que tange a dívida referente ao contrato de nº 0336107560, 

consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, diante da manifestação expressa da parte 

autora quanto ao interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/12/2018, às 16:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001036-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CAVACA JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001036-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP RÉU: E. L. CAVACA 

JUNIOR - ME Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Rede 

Empreendimento Hoteleiro Ltda. EPP, em desfavor de E. L. Cavaca Junior – 

ME. No Id. 13919226, o requerente interpôs agravo de instrumento, contra 

decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (Id. 13481688), 

restando o agravo provido (Id. 15701376). Considerando-se que o Eg. 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu o recurso deferindo a 

gratuidade da justiça ao requerente, anote-se. No impulso, diante da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018, às 17 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004739-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004739-20.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOAO PAULO BRITO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. Vistos etc., Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte requerida até o presente momento não efetuou o depósito 

integral dos HONORÁRIOS periciais, malgrado tenham sido devidamente 

intimada para tanto. Assim, determino que a requerida realize o depósito 

integral dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra dê-se início a pericia determinada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004850-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIENE TEREZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004850-38.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIENE TEREZA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte requerida até o presente 

momento não efetuou o depósito integral dos HONORÁRIOS periciais, 

malgrado tenham sido devidamente intimada para tanto. Assim, determino 

que a requerida realize o depósito integral dos HONORÁRIOS, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código 

de Processo Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a perícia 

determinada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004857-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREA ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004857-93.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDREA ALVES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Andrea Alves da Costa propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, alegando que em 29.10.2014 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 no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos de Ids. 

8296306 a 8296524 e 8857316. A requerida apresentou contestação (Id. 

9376485), alegando a necessidade de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder e pendência documental relativa ao pedido administrativo 

formulado pela parte autora. No mérito aduz que o boletim de ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

registrado posteriormente ao acidente, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de prova pericial e que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Juntou os 

documentos de Ids. 9376492 a 9376534. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 9983980). A parte autora impugnou a contestação 

(id. 10535549). Intimadas as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, somente a requerida manifestou Id. 11068861. 

Avaliação médica juntada no id. 13662604, ocasião em que a parte autora 

manifestou concordância (id. 13668095) enquanto a Seguradora requerida 

discordou da avaliação, pugnando pela complementação do laudo pericial 

(id. 13808346). Na decisão de Id. 13864016 o processo foi saneado, 

oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares e fixados os pontos 

controvertidos, bem como determinada a realização de prova pericial. O 

laudo pericial aviou aos autos no Id. 15213820, sobrevindo manifestação 

das partes nos Ids. 15303303 e 15601428. 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 Andrea 

Alves da Costa em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. 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 
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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 a 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, aduz ainda que apesar de ter sido diagnosticado a lesão, 

não restou comprovada o nexo de causalidade, 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 da requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 8296415 

“Boletim de atendimento”, o qual foi emitido pelo Pronto Socorro Municipal 

desta cidade e consta que a parte autora sofreu acidente de trânsito 

“colisão moto/carro, contusão da perna direita”. Ademais, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa do laudo pericial de 

Ids. 13662604 e 15213820, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela autora e a sua lesão permanente 

no seu membro inferior direito. 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 pelo laudo médico 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 inferior direito 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 inferiores. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do 

valor total da cobertura, já que a lesão da autora 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 parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Andrea Alves da Costa em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 29.10.2014 (Id. 8296415), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação em 14.07.2017 (STJ, Súmula 426) conforme AR – Id. 9110580. 

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. Por fim expeça-se alvará em 

favor do Sr. Perito para levantamento do valor remanescente relativo a 

quantia depositada em juízo referente aos honorários periciais. 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA SILVA PINTO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004641-98.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por PAULO CESAR DA SILVA PINTO, representado por sua 

procuradora ELIETE ALVES DOS SANTOS em desfavor de RICARDO 

ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A e CARLOS SARAIVA IMP. E 

COM. LTDA – RICARDO ELETRO, alegando, em síntese, que no dia 

16.12.2017, compareceu na loja requerida, para comprar uma cozinha da 

linha Cozinha da linha, Nathy lara 2.44, cor branca e preta, de Marca 

Itatiaia, no valor de R$ 852,35 (oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta 

e cinco centavos). Sustenta que, foi entregue com atraso e no ato da 

montagem foi constatado defeito nas portas do armário, o que foi 

prontamente informado ao montador, momento em que informado que 

deveria contatar a loja, o que foi feito pelo autor, todavia até o presente 

momento não foi sanado o defeito. Em sede de antecipação de tutela, 

requer que a requerida proceda a imediata restituição ao autor, do valor 

pago de R$852,35 (oitocentos cinquenta dois reais e trinta cinco 

centavos), sob pena de multa diária de R$500,00. No mérito, pugna pela 

rescisão do contrato firmado entre as partes, a devolução dos valores 

pagos, acrescidos de juros e correção monetária e indenização por danos 

morais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem, em análise do pedido de liminar entendo que não deve 

prosperar, pelos fundamentos que passo a expor. O autor pretende a 

devolução dos valores pagos a cada uma das requeridas, contudo, é 

incabível a análise do pedido de liminar nos termos postos na atual fase do 

feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a 

devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, 

violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 

A constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida 

pelo autor, sobretudo no tocante ao ilícito contratual atribuído as 

requeridas, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório, não sendo possível no presente momento avaliar com a 

precisão necessária se há ilicitude na conduta atribuída as requeridas que 

possibilite a indenização pretendida pelo demandante. Ademais, não 

restou demonstrada a dificuldade financeira por parte das requeridas e 

não havendo indícios de risco de insolvência ou de que as empresas 

possam esquivar-se de suas eventuais obrigações, ausente está o 

periculum in mora. Por conta disso a dilação probatória, é medida que se 

impõe, ante a impossibilidade da matéria ser de pronto apreciada. Diante 

do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIMEM-SE os réus, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova e 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007467-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007467-97.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR, proposta por JOÃO FERNANDO DE SOUZA 

ASSUNÇÃOem desfavor de CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Aduz o 

autor que firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 

Urbano com a requerida na data de 31.08.2012, tendo por objeto a 

aquisição do imóvel descrito como unidade autônoma – apartamento nº 34, 

na Torre Verona, do Condomínio “Villagio dos Ipês” e uma vaga na 

garagem descoberta, localizado no terreno de propriedade, no valor de 

R$152.681,17 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e sessenta e um 

reais e dezessete centavos). Explicou a forma de pagamento acordada 

entre as partes, esclarecendo que o prazo de entrega das chaves do 

imóvel estava prevista para o mês de abril de 2015, com cláusula de 

admissão de prorrogação por tolerância do prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), conforme a cláusula oitava, que expirava em meados do mês de 

outubro de 2015. Alega que a requerida não cumpriu com o prazo da 

entrega do imóvel, tendo se passado quatro anos para entrega das 

chaves, bem como informa que já postulou a rescisão do contrato com a 

restituição dos valores pagos. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada, para que se abstenha de realizar cobranças acerca do 

referido instrumento em nome do autor, bem como se abstenha de efetuar 

quaisquer restrições em nome da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 

Juntou os documentos necessários à propositura da ação. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a imediata 

suspensão de quaisquer cobranças acerca do referido instrumento, nem 

efetue qualquer restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção de 

crédito. No caso o pleito merece acolhimento. Com efeito, a probabilidade 

do direito restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual 

comprova que o autor firmou contrato de compra e venda de imóvel com a 

requerida. Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo evidencia-se no fato de que autor requer a rescisão do 

contrato, pois a parte requerida não cumpriu com a entrega das chaves do 

imóvel. Ademais, são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos 

cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo 

de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou 

renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a 

pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato, que 

está garantido pelo imóvel em questão. Outrossim, diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

pela parte autora, para determinar a suspensão do contrato firmado entre 

as partes, bem como que a requerida se abstenha cobrar o saldo 

remanescente do contrato e, ainda, de incluir o nome do autor nos 

cadastros de inadimplentes por débito envolvendo o contrato em questão, 

sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor da causa. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 14h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 
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injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007018-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1007018-42.2018.8.11.0002 Vistos. Cuida-se de ação onde o 

requerente sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. O. (ADVOGADO(A))

E. M. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. I. L. (RÉU)

A. C. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005156-36.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento 

Unilateral e Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais por Oposição 

e Retenção Abusiva, proposta por ELESSANDRA MARTINS DE SOUZA 

AMARAL em desfavor de SPE-AMAZON CONENGE CONSTRUTORA LTDA 

e AMAZON CONSTRUTOTA LTDA, todos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial. Aduz a requerente que firmou Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura 

com as requeridas na data de 13/06/2015, tendo por objeto a aquisição do 

Terreno e Unidade Habitacional, Lote 29, Quadra 03, com área total de 

61,26m², no Residencial Portal dos Imigrantes, com endereço na Avenida 

Leôncio Lopes de Miranda, Bairro Vitória Régia, Município de Várzea 

Grande-MT no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Explicou a 

forma de pagamento acordada entre as partes, esclarecendo que efetuou 

os referidos pagamentos até a presente a entrada somada ao subsídio 

(R$ 8.359,00), o total de parcelas da fase de construção (R$ 4.364,56) e 

partes do saldo de amortização, vencidas (R$ 6.688,20) perfazendo um 

total de: R$ 19.411,76 (dezenove mil quatrocentos e onze reais e setenta 

e seis centavos). Alega que a requerida está com as obras 

completamente fora do cronograma ajustado injustificadamente e não 

entregara o imóvel na data prevista de conclusão da obra, 13/03/2017, 

conforme cláusula 2, bem como, não houve entrega na data aprazada 

seguindo previsão de construção/legalização de 23 meses conforme 

cláusula B.8.2, data final 24/07/2017, em que pese o adimplemento correto 

e pontual pelo Requerente das parcelas avençadas. Assim, requer a 

concessão de tutela provisória inibitória de obrigação de não fazer, para 

que a requerida suspende a cobrança das prestações do contrato, frente 

ao atraso injustificado das obras, sob pena de multa diária. No mérito, 

requer que seja julgada procedentes os pedidos, para declarar 

rescindindo o contrato de promessa de compra e venda por 

descumprimento unilateral, bem como a condenação em danos materiais e 

morais. Juntou os documentos necessários à propositura da ação. Vieram 
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conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos 

do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visa a requerente a imediata 

suspensão da cobranças das prestações do contrato, para que 

Requerida não efetue qualquer tipo de cobrança. No caso o pleito merece 

acolhimento. Com efeito, a probabilidade do direito restou evidenciada pela 

documentação juntada aos autos, a qual comprova que a requerente 

firmou contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, bem 

como sua incapacidade de adimplir o contrato e, ainda, a sua gestação. Já 

o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

evidencia-se no fato de que requerente por não possuir mais condições 

de arcar com as parcelas acordadas no contrato. Por outro lado, não há 

risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida 

liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou 

execução do contrato, que está garantido pelo imóvel em questão. 

Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada pela parte autora, para determinar a suspensão 

do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária que fixo em 

R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de novembro 

de 2018, às 10h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIMEM-SE os réus, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova e 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000957-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIEDE RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR APOITIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007176-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WAGNER RIBEIRO VERANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARIA DOS SANTOS BASTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007176-97.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, 

seja ele: o endereço eletrônico das partes. Ademais, verifico que o autor 

pugna pelo benefício da gratuidade de justiça, contudo a exordial veio 

instruída com a qualificação de empresario, considerando que o autor e 

qualificado como empresário deve ele comprovar a impossibilidade de 

arcar com o ônus processual. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

EMENDAR a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1- Informar nos autos o endereço eletrônico da parte autora e da 

parte ré, conforme disposto no art. 319, II, do NCPC; 2- Juntar 

comprovação da sua situação financeira. Decorrido o prazo, com ou se 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 21 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007227-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WAGNER RIBEIRO VERANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENETE PEREIRA XAVIER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007227-11.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, 

seja ele: o endereço eletrônico das partes. Ademais, verifico que o autor 

pugna pelo benefício da gratuidade de justiça, contudo a declaração de 

hipossuficiência veio instruída com a qualificação de empresário, 

considerando que o autor e qualificado como empresário deve ele 

comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus processual. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para EMENDAR a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1- Informar nos autos o 

endereço eletrônico da parte autora e da parte ré, conforme disposto no 

art. 319, II, do NCPC; 2- Juntar comprovação da sua situação financeira. 

Decorrido o prazo, com ou se manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007186-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (EXEQUENTE)

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON FARIA RODRIGUES SERVICOS - ME (EXECUTADO)

DENILSON FARIA RODRIGUES (EXECUTADO)

CELINA MARIA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007186-44.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 
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benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da gratuidade 

da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 21 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289063 Nr: 8590-60.2012.811.0002

 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: ROBERTO CALDEIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278297 Nr: 21874-72.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS FILIPIN, MARIA DAS DORES FILI´PIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 parte que lhe cabe em 

relação as Custa e Taxa, nos termos da sentença de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – Custa – R$ 

413,40 Taxa - R$ 352,99 = totalizando R$ 766,39 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.: 235442 Nr: 15377-13.2009.811.0002

 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: MARIA VIANA, JOÃO GUMERCINDO CASSIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS( GENRO DO SR. TEXEIRA TAL E 

ELIZABETE, VALDENIR TEIXEIRA, ELIZETH ARRUDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O 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$ 320,79, totalizando em R$ 

734,19, conforme cálculo de fls.226, 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.: 43905 Nr: 311-37.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES MARAJÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIMLER CHRYSLER LEASING ARREND. 

MERC. S/A ATUAL DEN. DA MERCEDES BENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10.032, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4.482

 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$ 281,80 eTabela E: 115,32, Tabela L: 14,81, Guia: 14,48, totalizando em 

R$ 426,42, conforme cálculo de fls.1.055, 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.: 437853 Nr: 5612-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BATISTA DO AMARAL, JOSE JESUS QUEIROZ, 

MARLETE BATISTA DE AMARAL CONCEIÇÃO, MICHELLY BRUNA 

AGUILAR CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:MT 10.228

 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$ 137,76 totalizando em R$ 

551,16 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335209 Nr: 3698-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO REINER DE ALMEIDA

 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 
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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$ 157,72 totalizando em R$ 

571,12 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334767 Nr: 3281-87.2014.811.0002

 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: GEOVANA ARAUJO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 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 parte que lhe cabe em 

relação as Custa e Taxa, nos termos da sentença de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441093 Nr: 7345-72.2016.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA - 

OAB:9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça com diligência negativa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DO ART. 7º § 2º DA LEI 11.101/2005

Processo nº: 12905-29.2015.811.0002 – CÓD. 402959

Classe: Assunto: Falência Judicial – Concurso de Credores

Requerentes: Massa Falida de Nosso Posto Comb. e Lubrificantes Ltda – 

Me e Nazário Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda

Requeridos: Credores

4ª Vara Cível e de Falência e Recuperações Judiciais. Edital expedido nos 

autos da Falência Judicial de Nosso Posto Comb. e Lubrificantes Ltda – 

Me, CNPJ 32.998.874/0001-76, Nazário Comércio de Combustível e 

Lubrificantes Ltda, CNPJ 02.874.744/0002-60, (em conjunto denominadas 

Requerentes), Processo nº: 12905-29.2015.811.0002 – Cód. 402959 

(Artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/2005). A Dra Juíza de Direito da 4º Vara 

Cível, Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Várzea Grande - 

MT, na forma da lei. Faz saber que por parte do Administrador Judicial do 

Nosso Posto Comb. e Lubrificantes Ltda – Me, CNPJ 32.998.874/0001-76, 

Nazário Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda, CNPJ 

02.874.744/0002-60, (Em conjunto denominadas Requerentes), foi 

requerida a publicação da relação de credores, para informar ao Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, que os 

mesmos terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração 

da relação abaixo, à Rua 24 de outubro, 959, Bairro Popular, Cuiabá, CEP: 

7 8 . 0 4 5 - 4 7 0 ,  t e l e f o n e s :  ( 6 5 )  9 9 2 3 6 - 9 7 1 1  e - m a i l s : 

b r e n o @ e x l a d m i n i s t r a c a o j u d i c i a l . c o m . b r ,  s i t e : 

www.exladministracaojudicial.com.br, no horário comercial, podendo no 

prazo de 10 dias, contados da publicação da referida relação (art. 7º, § 2º 

da Lei 11.101/2005), apresentar à MMa. Juíza de Direito impugnação (art. 

8º da Lei 11.105/2005). Total da relação de Credores, conforme art. 7º, § 

2º - Consolidado: Classe 1 – Trabalhista: 1. Alisson Henrique dos Santos 

R$ 9.234,74; 2. Ananias Epifanio da Costa R$ 128.757,46; 3. Ariana Vieira 

Pereira R$ 1.000,00; 4. Antônio de Souza Amorim R$ 143.700,00; 5. Agnes 

Gomes R$ 36.335,63; 6. Celino Ferreira de Almeida R$ 31.340,26; 7. David 

Alves Feitoza R$ 11.536,02; 8. Elias De Almeida Marques R$ 36.213,92; 9. 

Espolio Jaqueline Vieira Pereira R$ 2.052,96; 10. Gilmar Lima Dias R$ 

879,33; 11; Felessandro R. De Lima R$ 9.451,96; 12.Hideraldo Magnani R$ 

137.358,68; 13. João Severiano da Silva R$ 5.397,61; 14. Jowalderg Eric 

Duarte França R$ 6.162,94; 15. Junior Da Silva Morais R$ 26.106,92; 16. 

Katia Roberta De Oliveira R$ 41.456,75; 17. Leandro Ferreira Santana R$ 

22.000,00; 18. Letícia Aparecida Barros R$ 10.000,00; 19. Lizangela Silva 

Dos Anjos Alves R$ 23.109,70; 20. Luciene Alves Miranda R$ 35.403,18; 

21. Lucilei Rosa Da Silva Costa (esp. Bruno f. Da Costa) R$ 45.841,01; 22. 

Marcia Regina Da Silva, R$ 6.015,92; 23. Marcio José Da Silva R$ 

17.531,74; 24. Misael Ribeiro Marques R$ 41.549,33; 25. Rafael Cezar Da 

Silva R$ 9.240,00; 26. Rozelir Benda De Almeida R$ 53.597,44; 27. Rosane 

Aparecida Da Silva R$ 6.917,59; 28. Rubens Gonçalo Guimarães R$ 

2.311,62; 29. Simone Da Silva Costa R$ 21.616,64; 30. Shirley Aparecida 

Pedrosa R$ 20.000,00; 31. Vera Lucia Souza Santos R$ 28.338,18, 32. 

Wilmar Campos De Souza R$ 23.056,04; 33. Zozima Dominga Da Costa R$ 

13.814,69; Total da Classe 1 R$ 1.007.328,26. Classe 2 – Garantia Real: 1. 

Ipiranga Produtos de Petroleo Ltda. e AM/PM Comércio Ltda: R$ 

1.800.000,00; Total da Classe 2 R$ 1.800.000,00. Classe 3 – Tributário:1. 

União Execução Fiscal – Justiça do Trabalho R$ 52.177,90; Total da 

Classe 3 R$ 52.177,90. Classe 4 – Privilégio Especial: 1. Vicente Lopes 

Filho R$ 61.419,56; Total da Classe 4 R$ 61.419,56. Classe 5 – Privilégio 

Geral: 1. Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A R$ 

11.761,79; Total da Classe 5 R$ 11.761,79. Classe 6 – Quirografário: 1. 

Adolfo De Tal R$ 5.643,00; 2. Altra Locações de Maquinas R$ 480,00; 3. 

Amarildo Crisostomo Barbosa R$ 216.485,35; 4. Aspen Distribuidora De 

Combustível R$ 37.800,00; 5. Banco Bradesco S/A R$ 684.803,26; 6. C. F. 

Souza Ferreira & A.S. Mendonça R$ 200,00; 7. C. F.S. F. & M. S. Ltda Me 

R$ 200,00; 8. Caixa Econômica Federal R$ 2.313.320,19; 9. Capri Indústria 

E Comércio Ltda R$ 116,00; 10. Carlos Alberto Pereira R$ 35.140,00; 11. 

Cetap Distribuidora Prod. Alimentos Ltda R$ 820,00; 12. Chocolates Garoto 

S/A R$ 60,47; 13. Claumar Alimentos Ltda R$ 272,81; 14. Companhia 

Maranhense de Refrigerantes R$ 1.644,69; 15. Coop. Econ. Créd. Mutuo 

dos Lojistas R$ 55.000,00; 16. Copa Distribuidora de Alimentos Ltda R$ 

1.087,61; 17. Copralon C. de Produtos Alimentícios Londrina Ltda R$ 
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645,24; 18. Dataplus R$ 250,00; 19. Dalton Adorno Tornavoi R$ 8.000,00; 

20. De Minas Indústria e Comércio Atacadista R$ 402,12; 21. Dibox 

Distribuidora de Prod. Broker Ltda R$ 1.914,07; 22. Distribuidora de Prod. 

Alimentos Santo Andre Ltda. R$ 2.612,68; 23. Drogaria América R$ 

5.479,96; 24. Embratel S/A R$ 76,80; 25. Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A R$ 26.337,93; 26. Erenildo Motta Ramos R$ 

250.000,00; 27. Fabrica Química Petróleo e Derivados Ltda R$ 3.170,40; 

28. Gerencial Factoring Fomento Mercantil R$ 115.880,00; 29. Giro Forte 

Comércio e Distribuição R$ 990,08; 30. Ipiranga Produtos de Petróleo / AM 

PM Comestíveis Ltda. R$ 2.194.546,07; 31. JBF Distribuidora de Aditivos e 

Lubrificantes R$ 802,55; 32. Luiz Alberto da Silva Gonçalves R$ 

300.000,00; 33. Marcca Fomento Mercantil R$ 83.210,92; 34. Moto Raça 

Ltda R$ 404,93; 35. Oi Móvel S/A R$ 3.466,66; 36. Oleofil Filtros 

Desidratadores Ltda R$ 800,00; 37. Paulo Roberto Azambuja de Vilhena 

R$ 120.000,00; 38. Petroluz Distribuidora Ltda R$ 31.750,00; 39. Policard 

Systems e Serviços S/A R$ 12.146,36; 40. Rede Flex Com. Serv. de 

Telefonia Ltda R$ 5.773,36; 41. Rei Instalação e Manutenção de Postos R$ 

1.360,00; 42. Renata Ribeiro Lima Ferreira – Me R$ 200,00; 43. Shopping 

do Posto R$ 92,00; 44. Sigma Produtos Alimentícios Ltda R$ 1.281,59; 45. 

Sociedade Com. e Importadora Hermes S/A Popshop R$ 3.467,20; 46. 

Souza Cruz S/A R$ 34.394,32; 47. Souza Cruz S/A - Composição de 

Dívidas - Mulinari & Moraes R$ 3.115,00; 48. Souza Cruz S/A - Mulinari & 

Moraes Adv. Associados R$ 3.896,66; 49. Souza Cruz S/A - precisão 

global de cobranças R$ 1.875,86; 50. Terra Networks Brasil S/A R$ 

357,54; 51. Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda R$ 479,08; 52. 

Valdeir De Queiroz Lima R$ 170.000,00; 53. Vega Contabilidade e Auditoria 

Ltda R$ 78.034,83; 54. W. M. Serviços Ambientais R$ 1.040,00; 55. Widal 

& Marchioretto Ltda (Comercial Mariano) R$ 6.889,30; 56. Xavante 

Distribuidora de Extintores Ltda R$ 585,00; 57. Antônio de Souza Amorim 

R$ 110.564,23; Total da Classe 6 R$ 6.939.366,12. Extraconcursal **, 

Credores Extraconcursais, 1.Ex Lege Administração Judicial Ltda R$ 

20.247,73; 2. Guilherme Arguelho Moura R$ 52.080,00; 3. Ronaldo 

Karczewski R$ 5.200,00; 4. Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A R$ 38.028,75; 5. Galdino, Sguarezi & Vieira Advogados E 

Associados R$ 336.211,84; 6 Vicente Lopes Filho R$ 40.000,00; Total dos 

Credores Extraconcursais R$ 491.768,32. ** Valores extraconcursais, 

embora apresentados na lista disponibilizada pela Massa, não entram na 

Relação de Credores, conforme art. 84. “Neste mesmo ato, a Dra Silvia 

Renata Anffe Souza, MMa. Juíza de Direito da 4º Vara Cível, Falência e 

Recuperação Judicial, da Comarca de Várzea Grande-MT, na forma do art. 

7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, FAZ SABER a todos quantos o presente 

edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, pelo presente ficam 

INTIMADOS que o GRUPO NOSSO POSTO apresentou, em 19/07/2018, a 

RELAÇÃO DE CREDORES que se encontra juntado aos autos às fls. 

1.597/1.598 tendo sido fixada, a partir da publicação deste ato, o termo 

legal para apresentação de impugnação ao crédito, nos termos do art. 8, 

caput, da Lei nº 11.101/2005. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos os interessados credores e ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente que será afixado e publicado na forma 

da Lei. Eu Carla Teresinha Fiori Berto Luz - Servidora, digitei. Várzea 

Grande - MT, 24 de setembro de 2018.

 Bartyra Rossana Miyagawa

Gestora Judiciária

Matrícula nº 7784

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da recuperanda para retirar o edital expedido com o fim de 

realizar a publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335550 Nr: 4015-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALFREDO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de levantamento formulado nos autos. Expeça-se o 

respectivo alvará de levantamento conforme requerido às fls. 218.

 Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Após o levantamento dos valores, manifeste a parte exequente, no prazo 

de dez (10) dias, acerca da continuidade da demanda.

 Posteriormente, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288645 Nr: 8130-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARTE VICENTE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAN ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO - 

OAB:14542

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Eduarte Vicente de 

Paula em desfavor de Pan Administradora de Cartões de Crédito, pelos 

fatos e fundamentos expostos nos autos.

 Instado ao pagamento, a parte devedora apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso na execução (fls. 251/255).

Às fls. 259/260, parte credora concorda com valor do depósito e o cálculo 

apresentado pelo executado, bem como requer a liberação do alvará.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeitas, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas, se existentes, pela executada.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, cumprindo o disposto no art. 

450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230486 Nr: 10610-29.2009.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca da Carta de 

Citação devolvida com resultado negativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232828 Nr: 12920-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LIRA PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Vistos, etc.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judicial certificar quanto a 

tempestividade da peça apresentada às fls. 253/257.

Se no prazo, intime-se o credor a se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença acostado às fls. 253/257, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417610 Nr: 20813-40.2015.811.0002

 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: GONÇALO JOSÉ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 112/113, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 115) proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398858 Nr: 10720-18.2015.811.0002

 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: ALDO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

da Petição de fls. 140/141, na qual o Requerido informa cumprimento 

voluntário da Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312276 Nr: 8364-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRER ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FRANCISCO MORAES 

DEIRO - OAB:57.718/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do fato do cartório distribuidor da comarca de Barra do Garças ser 

não oficializado INTIMO a parte autora para realizar o pagamento das 

custas de distribuição no valor de R$ 45,41 no próprio Cartório 

Distribuidor, devendo entrar em contato com o Sr Valtaires no telefone 

(66) 3402-4400.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394683 Nr: 8210-32.2015.811.0002

 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: TANIA SOLIS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 107/110, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 104/106.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 34709 Nr: 3652-08.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALBERTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, Larissa Aguida Vilela Pereira - OAB:9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Oficie-se ao Banco 

Santander, para que proceda ao desbloqueio do dinheiro bloqueado neste 

processo no valor de R$78,39 (fls. 209), via sistema Bacenjud. Prazo: 10 

dias.Custas pagas.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 208617 Nr: 4404-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE AGOSTINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LUCIA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO F 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Vistos, etc.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

SILVANE AGOSTINETTO em desfavor de LEIDE LUCIA DE ALMEIDA 

FERREIRA.Verifica-se dos autos, que após recebido o cumprimento de 

sentença às fls. 201, a parte executada compareceu em Juízo, 
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reconhecendo a dívida no valor de R$2.597,98 (dois mil quinhentos 

noventa sete reais e noventa e oito centavos), bem como requereu o seu 

parcelamento, depositando o valor de 30% do débito e requerendo o 

parcelamento em 06 (seis) parcelas sucessivas e mensais, a serem 

acrescidas de juros de 1% por cento ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, Devidamente intimada exequente, se manifestou às fls. 

218/220, informando que no ato do parcelamento da devedora, sua dívida 

era no importe de R$3.271,22, conforme cálculo nexo e não em 

R$2.597,98, requerendo a intimação da executada, para que ao final do 

pagamento efetue do saldo remanescente de R$673,24, para a quitação 

integral de sua dívida, sob pena de prosseguimento da execução.Vieram 

os autos conclusos.É o cumpre relatar. Fundamento e 

decido.Compulsando os autos verifica-se que a parte executada postulou 

pelo parcelamento do valor que entendia devido, da seguinte 

forma;Autorizo a liberação do valor depositado, em Juízo, em favor do 

credor, eis que incontroverso, devendo o advogado trazer aos autos 

dados bancários para a respectiva transferência, intimando o autor 

pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, da CNGC.2 - Por outra banda, 

considerando que o credor cobra valor remanescente do débito, no valor 

de R$673,24 (fls. 218/220), intime-se a parte requerida/executada, para 

que pague o débito restante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPCl.Caso não haja pronto 

pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 

523, § 1º, do NCPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o 

pagamento voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249188 Nr: 8712-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca da Carta de 

Citação devolvida com resultado negativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516150 Nr: 22339-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA TAVARES DE ALENCAR, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Compre Mais Supermecados 

LTDA - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5264, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos, etc.

Defiro o petitório às fls. 22. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 60 (sessenta) dias.

Desentranhem-se a certidão acostada que instruiu a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 17732-83.2015.811.0002

 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: ALTAIR DIAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 114/117, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 119) proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 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, etc.

Intime-se a parte credora para se manifestar acerca do petitório e 

documentos acostados às fls. 52/61.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293273 Nr: 13223-17.2012.811.0002

 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: GALVÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ÁGAPE 

INFORMÁTICA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 151/153, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 146/150.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450127 Nr: 11959-23.2016.811.0002

 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: SILBENE APARECIDA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AURO/RE COMPANIA DE SEGURO, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21.129/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:MT 

16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 145/148, por meio da qual a 
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parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 150) proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316536 Nr: 12909-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, BAnco Industrial e Comercial S/A., EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, BANCO VOLKSWAGEM S/A, 

BANCO SAFRA S/A, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER 

LTDA, ALLIANZ SEGUROS S/A, CLARO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO VOTORANTIM S.A, BANCO DO BRASIL, 

ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, EXECTIS ADMINSTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES S/A, JOAO PAULO FORTUNATO, SCJOHSON 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOSMÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS D, PROCTER & GAMBLE DO 

BRASIL S/A, MONDELEZ BRASIL LTDA, SENA &ALEGRETTI LTDA, SENA 

RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, W A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS 

LTDA, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

CLAUDINEY FALCÃO SANTOS, T.H.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, RED BULL DO BRASIL LTDA, KELLOGG BRASIL 

LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA 

LTDA ME, EMBRATEC - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA., ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO, ELEVADORES OTIS LTDA, DIAGEO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DESTA COMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENISIO COELHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/RJ 128.642, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

OAB:20983/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT 12.560, ANTONIO 

AUGUSTO GARCIA LEAL - OAB:OAB/SP152.186, CARLOS FERNANDO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT 15.104-A, Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244-B, CRISTIAN COLONHESE - OAB:241799/SP, CRISTIANE 

DENARDI MACHADO GALLUCCI - OAB:45441, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 

7680, ELTON CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/MG 94.455, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FELIPE 

ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 182.184, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:MT 7.627-A, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS 

- OAB:12.574/MS, GILMAR ISRAEL DA SILVA - OAB:15163, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842/A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11.846-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - 

OAB:OAB/MS 12.477, MARCIO BELLOCCHI - OAB:OAB/SP 112.579, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A, MARCO ANTONIO 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79416/SP, PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:, RENATO JOSÉ CURY - OAB:SP 154.351, THIAGO 

FRANCISCO CAMPOS - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto alhures, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos e INDEFIRO o pedido de reconsideração (intitulado de embargos 

de declaração), mantendo, na íntegra, a decisão judicial que se pretendeu 

reformar. Como consectário lógico deste decisum, não há que se falar em 

omissão.Consigno que o pedido de reconsideração não interrompe e nem 

suspende o prazo para interposição de eventual recurso. Deverá a zelosa 

serventia certificar eventual decurso de prazo para interposição de 

recurso da decisão sobre a qual a parte interessada pretendeu a 

reconsideração. Na hipótese positiva, deverá haver, também, a 

certificação do trânsito em julgado, se for o caso.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339208 Nr: 7305-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL DE SOUZA SILVA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, LOREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.203

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por FERNANDO 

ROBERTO FÉLFILI em desfavor de IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E 

COMERCIO LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

 Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, sendo que, no 

seguimento, fora efetivada penhora online do restante do valor devido de 

R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (fls. 96/99).

Às fls. 102, encontra-se certificação do decurso do prazo para 

impugnação ao valor bloqueado.

Às fls. 100, a parte credora, postulou pela liberação do valor penhorado 

R$933,33 (novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos?), bem 

como renuncia ao valor excedente, dando a quitação do total do débito.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeitas, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante penhora 

para Conta Única.

Custas, se existentes, pela executada.

Expeça-se um alvará dos valores penhorados em favor da parte credora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448990 Nr: 11393-74.2016.811.0002

 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: TENDA IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO NAJJAR, CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA, AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIRA VAZ DA SILVA - 

OAB:OABMT21.354, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3.065/MT, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540, 

LETICIA PEREIRA - OAB:18291, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 INTIMAÇÃO para a advogada JESSIKA NAIRA VAZ DA SILVA DEVOLVER 

os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 

2º do CPC, tendo em vista que o prazo está em aberto para a parte 

Requerida se manifestar, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497083 Nr: 12227-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: ANTONIO MARCOS SOARES SANTANA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO DE SOUZA 

PIZATTO - OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para que se manifeste acerca da 

atualização de crédito apresentada pelo credor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS (RÉU)

JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006899-18.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando a r. decisão do RAI 100957105.2017.8.11.0000 

(Id. Doc. 1510161), que revogou a decisão que decisão deferiu a liminar, 

determino a expedição do contramandado para o retorno ao status quo 

ante, com as cautelas de estilo. Defiro ainda a expedição de certidão 

circunstanciada, conforme requerido pela parte interessada (Id. Doc. 

15491886). No mais, aguarde-se audiência designada. Intime-se e 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006648-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006648-63.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, comprovante anexado sobre o Id. 

14462488 referem-se aos autos em apenso, e assim, nessa demanda não 

foram recolhido os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a 

parte autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008983-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA SEIXAS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008983-55.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação em que a parte autora e banco, logo, a 

competência absoluta é da Vara Especializada em Direito Bancário, motivo 

pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes 

autos redistribuídos para a Vara Especializada de Direito Bancário desta 

comarca. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1008899-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE CANDIDO MEIRA FIDELIS (EXECUTADO)

ROGERIO LUDWIG FIDELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008899-54.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, determino, venha a parte autora, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando o recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321,parágrafo único, e 700, §4º, 

ambos do CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande/MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003621-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003621-72.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro o petitório de Id. 14333984. Via de consequência, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12 de novembro de 2018, 

às 10h00min, ficando desde já o autor intimado da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007467-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007467-97.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR, proposta por JOÃO FERNANDO DE SOUZA 

ASSUNÇÃOem desfavor de CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Aduz o 

autor que firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 

Urbano com a requerida na data de 31.08.2012, tendo por objeto a 

aquisição do imóvel descrito como unidade autônoma – apartamento nº 34, 
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na Torre Verona, do Condomínio “Villagio dos Ipês” e uma vaga na 

garagem descoberta, localizado no terreno de propriedade, no valor de 

R$152.681,17 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e sessenta e um 

reais e dezessete centavos). Explicou a forma de pagamento acordada 

entre as partes, esclarecendo que o prazo de entrega das chaves do 

imóvel estava prevista para o mês de abril de 2015, com cláusula de 

admissão de prorrogação por tolerância do prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), conforme a cláusula oitava, que expirava em meados do mês de 

outubro de 2015. Alega que a requerida não cumpriu com o prazo da 

entrega do imóvel, tendo se passado quatro anos para entrega das 

chaves, bem como informa que já postulou a rescisão do contrato com a 

restituição dos valores pagos. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada, para que se abstenha de realizar cobranças acerca do 

referido instrumento em nome do autor, bem como se abstenha de efetuar 

quaisquer restrições em nome da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 

Juntou os documentos necessários à propositura da ação. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a imediata 

suspensão de quaisquer cobranças acerca do referido instrumento, nem 

efetue qualquer restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção de 

crédito. No caso o pleito merece acolhimento. Com efeito, a probabilidade 

do direito restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual 

comprova que o autor firmou contrato de compra e venda de imóvel com a 

requerida. Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo evidencia-se no fato de que autor requer a rescisão do 

contrato, pois a parte requerida não cumpriu com a entrega das chaves do 

imóvel. Ademais, são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos 

cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo 

de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou 

renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a 

pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato, que 

está garantido pelo imóvel em questão. Outrossim, diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

pela parte autora, para determinar a suspensão do contrato firmado entre 

as partes, bem como que a requerida se abstenha cobrar o saldo 

remanescente do contrato e, ainda, de incluir o nome do autor nos 

cadastros de inadimplentes por débito envolvendo o contrato em questão, 

sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor da causa. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 14h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007018-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

Autos nº 1007018-42.2018.8.11.0002 Vistos. Cuida-se de ação onde o 

requerente sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 
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prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007158-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

V. J. D. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007158-76.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo à solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 02 de Outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319299 Nr: 15680-85.2013.811.0002

 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, O MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO MONTEIRO DA SILVA, MARIA 

ANTONIA DA SILVA MONTEIRA, PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - 

OAB:4165/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, 

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386

 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$ 838,56 e da TAXA judiciária no valor de R$ 838,56, totalizando em R$ 

1.677,12, conforme cálculo de fls. 176, 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.: 302345 Nr: 23178-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAETANO DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO CAETANO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, 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 de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – Custa – R$ 

413,40 Taxa - R$ 223,62 = totalizando R$ 637,02, 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.: 320713 Nr: 17118-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOAO DELLA PASQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Araujo 

França - OAB:13408-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16 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.: 312830 Nr: 8954-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE 

VÁRZEA GRANDE, DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS, MAURA MARY 

CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, DINALVA TEREZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13926

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 
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R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 147,06 totalizando em R$ 

560,46 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.: 21526 Nr: 257-18.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDAL, DB, ATJ, JFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/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$ 337,80 e da TAXA judiciária no valor de R$480,00 , Tabela E : 206,38, 

Tabela O: 31,24, Tabela I: 14,81, Guia: 14,48, totalizando em R$ 1.084,71, 

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.: 431819 Nr: 2029-78.2016.811.0002

 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): SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keilla machado - 

OAB:15359/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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls.39, 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.: 308317 Nr: 4276-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AEREOS S/A, RICARDO 

CONSTANTINO, HENRIQUE CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO 

NETO, CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, CONSTANTINO DE OLIVEIRA, 

AUREA ADMISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Mussi da Silva - 

OAB:OAB/SP 135089-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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330569 Nr: 26875-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFREDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO BARBOSA - 

OAB:34350

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por João Alfredo 

Barbosa em face de Fazenda Pública Municipal, alegando que em 

13/05/1.996 através de compromisso de compra e venda o excipiente 

vendeu ao SR. Antônio Tuim de Almeida todos os imóveis constantes da 

presente execução, sendo-lhe outorgado a Escritura definitiva em 

16/04/1.997. Sustenta que foi citado em maio de 2017, acerca da presente 

execução fiscal cobrando impostos referentes aos anos de 2008/2009 e 

2010. Finaliza, requerendo o reconhecimento 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 

ser conhecidas de ofício.

 A propósito, sobre as alegações do Excipiente, constato que o mesmo 

trouxe aos autos a cópia do contrato de compra e venda realizado em 13 

de maio de 1.996, bem como a certidão de escritura realizada em 16 de 

abril de 1.997 (atualizada em 29/05/2.017), bem como cópia do registro 

geral matrícula 6709.

 Pois bem. Analisando os documentos acostado, verifico tratar de débitos 

referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 dos seguintes imóveis:

- Inscrição imobiliária nº 314.004.0001.0000.19.000, quadra 04, lote 01, 

Loteamento Parque Boa Vista;

- Inscrição Imobiliária nº 314.004.0002.0000.19.000, quadra 04, lote 02, 

loteamento Parque Boa Vista;

- Inscrição Imobiliária nº 314.004.0022.0000.19.000, quadra 04, lote 22, 

Loteamento Parque Boa Vista;

- Inscrição Imobiliária nº 314.004.0023.0000.19.000, quadra 04, lote 23, 

Loteamento Parque Boa Vista; e

- Inscrição Imobiliária nº 314.005.0027.0000.19.000, quadra 05, lote 27, 

Loteamento Parque Boa Vista.

Lado outro, ao avaliar a certidão de escritura de fls. 36/38, atualizada no 

ano de 2017, verifico que no Livro nº 161, as fls. 093/094, foi lavrada à 

escritura COMPRA E VENDA entre os vendedores João Alfredo Barbosa e 

sua mulher Nilce Macêdo Barbosa e comprador Antonio Tuim de Almeida, 

na data de 16/04/1997, sendo-lhe vendido cinco lotes de terrenos urbanos 

sob nº 01, 02, 22 e 23 da quadra 04 e 27 da quadra 05 do loteamento 

denominado “Parque Boa Vista”, na cidade de Várzea Grande-MT, 

descrito e caracterizado como lote 01 da Quadra 04, com área de 

5.870,60 mts ², conforme registro sob nº R/1: 6.709, ou seja, sendo os 

mesmos terrenos das inscrições imobiliárias juntados na inicial.

Assim, diante dos documentos acostados constato que o excipiente 

realizou a venda dos imóveis, bem como a transferência dos mesmos no 

ano de 1.997, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda referente aos débitos dos anos de 2008/2009 e 2010 

dos imóveis de fls. 06/15.

Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, acolho a 

presente exceção de pré-executividade para excluir João Alfredo 

Barbosa do polo passivo da lide, e de consequência, e extinguir a 

execução quanto a este, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

Novo Código de Processo Civil. Determino a retificação do polo passivo, a 
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fim de excluir João Alfredo Barbosa. Anote-se na autuação.

Sem custas, por isenção legal. Anoto, por oportuno, que os honorários do 

advogado arbitrados por força da sucumbência devem proporcionar uma 

justa remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido, observando, 

contudo, o pedido e a causa de pedir, local da prestação do serviço, 

natureza e importância da causa, inclusive, os serviços despendidos 

pelos profissionais do direito. Assim, condeno a Exequente em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do Art. 

85, §4º, inciso III, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do 

NCPC).

No mais, manifeste a parte Exequente em termos para prosseguimento da 

execução.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 275633 Nr: 18960-35.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da manifestação do INSS no verso 

da fl. 166.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 47796 Nr: 2796-10.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUINDO 

SABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:MT 7.881, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 6894-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para o efetivo cumprimento do requerimento retro, faz-se 

necessário o depósito das diligências do Oficial de Justiça, sendo que a(s) 

guia(s) para recolhimento poderá(ão) ser obtida(s) através do site do 

TJ/MT >Serviços>Guia>Diligência>Emissão de Guia de Diligência, certifico 

ainda, que os valores a serem depositados, são cobrados de acordo com 

a localização, que aparecerão automaticamente quando selecionado, 

devendo após, comprovar nos autos, com a juntada da guia devidamente 

paga.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 281721 Nr: 438-23.2012.811.0002

 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: ADRIANA DO ROSÁRIO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da manifestação do INSS no verso 

da fl. 135.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 294941 Nr: 15120-80.2012.811.0002

 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: ROSALINA MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da manifestação do INSS no verso 

de fls. 101.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402207 Nr: 12509-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA SCHABARUM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a 

Concessão do Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, onde a parte Autora narra a incapacidade laborativa.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Laudo Pericial. A parte Autora manifestou quanto ao laudo pericial. 

Encerrada a instrução processual.

Às fls. 130/145, a parte Autora coligiu aos autos relatório médico, sendo 

oportunizada a manifestação da parte contrária que se manteve inerte.

É o breve relato. Decido.

A concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença exige a 

comprovação do preenchimento simultâneo de requisitos essenciais: 

prova da condição de segurado e sua manutenção à época do 

requerimento do benefício; carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

demonstração de que a doença incapacitante não seja pré-existente à 

filiação do segurado no RGPS, exceto nos casos de progressão e 

agravamento; incapacidade laborativa temporária por período superior a 

15 dias.

Já para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, os 03 

(três) primeiros requisitos são os mesmos, mas a incapacidade deve ser 

total e permanente e insuscetível de reabilitação para atividade diversa 

que garanta a sobrevivência.

E na hipótese de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece 

que o benefício será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial atesta que a parte Autora foi diagnosticada com 

Linfoma de Hodgkin, recebendo tratamento que se encerrou em 

setembro/2015, tendo como sintomas febre, fadiga, perda de peso, falta 

de ar, dor torácica, dor abdominal entre outros sintomas; sendo que tais 

sintomas impedem o exercício da atividade anteriormente exercida de 

auxiliar de perecíveis em supermercado; possui 2º grau incompleto.

O relatório médico assinala o diagnóstico da doença de Hodgkin, tratada 

de abril de 2015 a setembro de 2015, com quimioterapia, em remissão da 

doença, atualmente fora de tratamento quimioterápico, sem seguimento 

clínico ambulatório após o tratamento (fl. 137).

Com esse diapasão, não se olvida que o legislador ordinário, nos termos 

no art. 151 da Lei 8.213/1991, elegeu um série de patologias para 
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dispensar-lhes tratamento diferenciado quanto à concessão de benefícios 

previdenciários, dentre as quais encontram-se as neoplasias malignas, em 

suas inúmeras variantes de cânceres.

Assim, o fato de a parte Autora ter ou ainda ser portadora de câncer – já 

que não há notícia de recuperação total, mostra-se razoável concluir que 

deve ser concedido o benefício de auxílio-doença, de modo que a eventual 

cessação do benefício, por parte do INSS, deve ser precedida da 

correspondente reavaliação que indique, a posteriori, ter a parte Autora 

adquirido a capacidade plena, ou, ainda, submeter-se ao procedimento de 

reabilitação para exercício de atividade laborativa diversa, tudo às 

expensas da autarquia previdenciária, salvo se houver recusa da parte 

Autora em submeter-se à reavaliação periódica ou à reabilitação, nos 

termos do art. 62 da Lei 8.213/1991.

Consta dos autos que a parte Autora tem 39 anos de idade, 

desempenhando a função de auxiliar de perecíveis em supermercado, 

suscetível de reabilitação profissional.

Tratando-se de auxílio-doença, com base no princípio da razoabilidade e 

para se evitar pagamento de benefício por tempo indeterminado em virtude 

de decisão judicial, o que acarretaria prejuízo indevido ao erário e 

enriquecimento sem causa da parte Autora, bem como considerando as 

conclusões periciais, deverá o INSS providenciar o necessário à inclusão 

da parte Autora em seu programa de reabilitação profissional.

A autarquia Ré, assim, pode e deve acompanhar a situação do 

beneficiário, para verificar se correu a persistência ou a modificação da 

incapacidade utilizada como fundamento da concessão. Por sua vez, o 

beneficiário deve atender à convocações periódicas do INSS para a 

realização de perícias, ou justificar eventual ausência, sob pena de 

cessação do benefício.

Por outro lado, o INSS fica autorizado a realizar os atos de controle da 

persistência da situação de incapacidade, devendo o aludido controle ter 

como ponto de partida o laudo realizado e os exames médicos coligidos 

nestes autos e a análise feita na decisão judicial.

Vale dizer que a persistência da situação descrita nestes autos implica a 

manutenção do benefício, até que a parte Autora seja eventualmente 

reabilitada para outra profissão.

Após a conclusão do procedimento de reabilitação, deverá o INSS 

proceder a nova avaliação pericial para analisar capacidade laborativa da 

parte Autora. Observo que o benefício não deverá ser cessado enquanto 

não concluído, com êxito, o procedimento de reabilitação profissional.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a concessão do benefício de auxílio-doença em favor da parte 

Autora a partir da data do requerimento administrativo (30/04/2015, fl. 42) 

enquanto persistir o estado de incapacidade da parte; excepcionalmente, 

fica assegurado a parte Autora o direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até que o INSS providencie sua reinclusão no mercado de 

trabalho através do processo de reabilitação profissional previsto no art. 

89 e ss da Lei 8.213/91; deve a parte Autora se submeter aos 

procedimentos descritos no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os 

juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a 

União e as respectivas autarquias e fundações de direito público) do 

NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247611 Nr: 20703-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, FRANCISCO 

ADENOR PINHEIRO FILHO, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, 

ALLAN KARDEC SANTOS, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT

 Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, bem como 

manifestação da excepta (fls. 37/39) acolho a presente exceção de 

pré-executividade para excluir Alvides Ataidio Gonçalves do polo passivo 

da lide, e de consequência, e extinguir a execução quanto a este, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino a retificação do polo passivo, a fim de excluir Alvides Ataidio 

Gonçalves. Anote-se na autuação.Sem custas, por isenção legal. Anoto, 

por oportuno, que os honorários do advogado arbitrados por força da 

sucumbência devem proporcionar uma justa remuneração pelo trabalho 

técnico desenvolvido, observando, contudo, o pedido e a causa de pedir, 

local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, inclusive, 

os serviços despendidos pelos profissionais do direito. Assim, condeno a 

Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) nos termos do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC).No mais, manifeste a parte Exequente 

em termos para prosseguimento da execução.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 254609 Nr: 21404-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

AUGUSTO ALVES PINTO, VALDIR JOSE PACHECO, JULIO MARQUES 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, bem como 

manifestação da excepta (fl.235) acolho a presente exceção de 

pré-executividade para excluir Valdir José Pacheco do polo passivo da 

lide, e de consequência, e extinguir a execução quanto a este, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino a retificação do polo passivo, a fim de excluir Valdir José 

Pacheco. Anote-se na autuação.Sem custas, por isenção legal. Anoto, por 

oportuno, que os honorários do advogado arbitrados por força da 

sucumbência devem proporcionar uma justa remuneração pelo trabalho 

técnico desenvolvido, observando, contudo, o pedido e a causa de pedir, 

local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, inclusive, 

os serviços despendidos pelos profissionais do direito. Assim, condeno a 

Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) nos termos do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC).No mais, manifeste a parte Exequente 

em termos para prosseguimento da execução.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 243711 Nr: 20377-57.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOCVER RETÍFICA DE MOTORES CIDADE 

VERDE LTDA, DALSY RAMOS SIMÃO, MÁRCIO JORGE, JOSÉ EUSTÁQUIO 

DE ALMEIDA MELO, MANOEL FERREIRA NETO, DAGAMAR JALILE SIMÃO 

JORGE, JULIO CESAR PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GUEDES VIEGAS - 

OAB:19559/O, CRISTIANY GUIRRA CORTE - OAB:22080/O, Fernanda 

Simão de Almeida - OAB:18.368, LETÍCIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578, ODAIR A. BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, bem como 

manifestação da excepta (fls. 86/90) acolho a presente exceção de 

pré-executividade para excluir Daisy Simão de Almeida, Marcio Jorge e 

Dagmar Jalile Simão Jorge do polo passivo da lide, e de consequência, e 

extinguir a execução quanto a este, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Novo Código de Processo Civil. Determino a retificação do polo 

passivo, a fim de excluir Daisy Simão de Almeida, Marcio Jorge e Dagmar 

Jalile Simão Jorge. Anote-se na autuação.Sem custas, por isenção legal. 

Anoto, por oportuno, que os honorários do advogado arbitrados por força 

da sucumbência devem proporcionar uma justa remuneração pelo trabalho 

técnico desenvolvido, observando, contudo, o pedido e a causa de pedir, 

local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, inclusive, 

os serviços despendidos pelos profissionais do direito. Assim, condeno a 

Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) nos termos do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC).No mais, manifeste a parte Exequente 

em termos para prosseguimento da execução.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381110 Nr: 27564-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA APARECIDA DIAS DA SILVA-ME, TÂNIA 

APARECIDA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 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.: 298415 Nr: 18957-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE BENEDITA COSTA MARTINS

 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:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Deize Benedita Costa Martins, em que suscita 

excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto os valores R$ 119.551,10.

Intimada, a parte Exequente manifestou concordando com os cálculos.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado às fls. 185-206 em benefício 

de Deize Benedita Costa Martins, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347446 Nr: 13799-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES

 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:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Marizete Andrelina de Almeida Borges, em que 

suscita excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto o valor de R$ 58.661,14 

(cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e quatorze 

centavos).

Intimada, a parte Exequente manifestou concordando com os cálculos.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado às fls. 161-191 em benefício 

de Marizete Andrelina de Almeida Borges, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344354 Nr: 11366-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE OLIVEIRA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 598 de 643



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, em que suscita excesso de execução ao argumento de que o 

pagamento das diferenças salariais para progressão funcional será 

realizado com o valor do vencimento básico da carreira, sendo que 

equivocadamente foi utilizado o valor referente a proventos obtidos 

mensalmente; que com a edição de novas leis posteriores a Lei 

2.361/2001 houve uma regularidade do reenquadramento, 

consequentemente influenciando no salário do servidor da educação; e 

ainda, que não foram observados os juros de mora e correção monetária 

aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que deve ser 

calculado com base nos vencimentos, total dos proventos/remuneração 

ou pelo valor do salário básico da carreira mais adicional por tempo de 

serviço, vez que devem ser considerados todas as parcelas que integram 

a remuneração da servidora. Assinala, ainda, não computaram as 

diferenças dos coeficientes da promoção sobre o adicional de férias, 

salário em comissão, diferenças de salário por direção. 13º salário, etc.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343398 Nr: 10586-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 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:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, em que suscita excesso de execução ao argumento de que o 

pagamento das diferenças salariais para progressão funcional será 

realizado com o valor do vencimento básico da carreira, sendo que 

equivocadamente foi utilizado o valor referente a proventos obtidos 

mensalmente; que com a edição de novas leis posteriores a Lei 

2.361/2001 houve uma regularidade do reenquadramento, 

consequentemente influenciando no salário do servidor da educação; e 

ainda, que não foram observados os juros de mora e correção monetária 

aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que deve ser 

calculado com base nos vencimentos, total dos proventos/remuneração 

ou pelo valor do salário básico da carreira mais adicional por tempo de 

serviço, vez que devem ser considerados todas as parcelas que integram 

a remuneração da servidora. Assinala, ainda, não computaram as 

diferenças dos coeficientes da promoção sobre o adicional de férias, 

salário em comissão, diferenças de salário por direção. 13º salário, etc.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381190 Nr: 27638-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A. BRASIL CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ KAZAKEVICH - 

OAB:69.874
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 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.: 345132 Nr: 11986-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASARÉ DE MARIA DREYER

 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:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Nasaré de Maria Dreyer, em que suscita 

excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto os valores de fl.186.

Intimada, a parte Exequente manifestou concordando com os cálculos.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado à fl. 186 em benefício de 

Nasaré de Maria Dreyer, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329345 Nr: 25657-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORACIL CEZARINO DE CAMPOS

 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:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, em que suscita excesso de execução ao argumento de que o 

pagamento das diferenças salariais para progressão funcional será 

realizado com o valor do vencimento básico da carreira, sendo que 

equivocadamente foi utilizado o valor referente a proventos obtidos 

mensalmente; que com a edição de novas leis posteriores a Lei 

2.361/2001 houve uma regularidade do reenquadramento, 

consequentemente influenciando no salário do servidor da educação; e 

ainda, que não foram observados os juros de mora e correção monetária 

aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que deve ser 

calculado com base nos vencimentos, total dos proventos/remuneração 

ou pelo valor do salário básico da carreira mais adicional por tempo de 

serviço, vez que devem ser considerados todas as parcelas que integram 

a remuneração da servidora. Assinala, ainda, não computaram as 

diferenças dos coeficientes da promoção sobre o adicional de férias, 

salário em comissão, diferenças de salário por direção. 13º salário, etc.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 439106 Nr: 6329-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA COM IMP E EXPORTAÇÃO DE 

PNEUS LTDA, RODRIGO LIBOREDO DA SILVA, JOSÉ ROBERTO 

NOGUEIRA, WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERICK HECHT SABIONI - 

OAB:341.822 OAB/SP, SERGIO LUIZ SABIONI - OAB:88.765 OAB/SP

 Vistos,

Nogueira Comércio Importação e Exportação de Pneus Ltda-ME 

apresentou exceção de preexecutividade contra a execução fiscal que 

lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese, a ocorrência 

da decadência e ilegitimidade passiva. Sustenta que os fatos geradores 

ocorreram em 2008, tendo sido constituído o crédito em 03/11/2015 e que 

foi acobertado pela decadência. Assevera, ainda, acerca da ilegitimidade 

passiva por não ter comprovado os requisitos do art. 135 do CTN. Finaliza, 

requerendo a extinção do crédito tributário pela decadência e 

subsidiariamente pela ilegitimidade da parte, acostando documentos.

A excepta apresentou impugnação sustentando a não ocorrência de 

decadência, bem como informando que basta constar o nome do 

corresponsável na CDA para concluir pela legitimidade, pugnando pela 

rejeição.
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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 decadência, verifico que em 22/12/2009 foi lavrado a 

NAI/AIIM nº 2159300100067200917, conforme anexado aos autos, tendo o 

excipiente apresentado impugnação à notificação em 29/03/2010, sendo 

realizado todo o trâmite do processo administrativo, com decisão de 1ª 

Instância em 07/08/2015, com trânsito em julgado administrativo em 

21/12/2015. Assim, como o excipiente não realizou o recolhimento do 

crédito, foi encaminhado para inscrição em dívida ativa em 08/03/2016, 

portanto, dentro do prazo decadencial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL E FINAL - 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - CAUSAS SUSPENSIVAS DA 

EXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO INFERIOR 

AO LUSTRO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO. I - Apuradas 

irregularidades fiscais e autuado o contribuinte, o crédito será 

definitivamente constituído pelo lançamento, tendo o Fisco Estadual o 

prazo decadencial de 5 anos para lançar de oficio o tributo declarado e 

não pago a contento, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. II - 

Insurgindo-se o contribuinte contra sua autuação, instaurando-se 

processo administrativo, a exigibilidade do crédito em discussão ficará 

suspensa até deliberação da última instância administrativa, à luz do art. 

151, III, do CTN, para só então ser definitivamente constituído o crédito, 

seja pela lavratura do novo auto de infração ou inscrição do contribuinte 

em dívida ativa.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.01.019500-6/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 

31/08/2018)

No caso em tela, com o trânsito em julgado do processo administrativo, 

começa a fluir o prazo de 05 anos para a propositura da ação, o que se 

pode verificar que, a constituição definitiva do crédito se deu em 

03/11/2015, o Fisco teria o prazo de mais 05 anos para propor a ação de 

execução fiscal, o que fez no dia 29/03/2016, com despacho de citação 

logo em seguida interrompendo a prescrição, totalmente dentro dos 

prazos.

Lado outro, da alegada ilegitimidade passiva, constato que, para melhor 

analise, demandaria produção de provas, o que não é cabível na presente 

via de exceção de pre-executividade.

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.: 237333 Nr: 17134-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLITO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Àlito Rodrigues da Silva, em que suscita 

excesso de execução no tocante ao regime de atualização da correção 

monetária aplicados, em contrariedade com o dispositivo em acórdão.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: 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.

Anoto, por oportuno, que para cálculo do FGTS deve ser observado o art. 

15 da Lei nº 8.036/90 e para cálculo das férias utilizar-se-á o salário bruto, 

isso quer dizer que a base da remuneração é uma soma de salário bruto, 

média de adicionais por horas extras dos últimos 12 meses anteriores às 

férias; média de adicionais noturno, insalubre ou trabalho perigoso dos 

últimos 12 meses anteriores às férias.

Destarte, pondera corrigir o cálculo exequendo, eis que, em caso de 

pagamento, caracterizar-se-á enriquecimento sem causa do trabalhador.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330855 Nr: 27144-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:1526582/P.FEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, por intermédio de seus 

procuradores, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 375773 Nr: 23588-62.2014.811.0002

 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: CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/O, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:MT 17.613, DANIELA 

MARQUES ECHEVERIA - OAB:4939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 783/788, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454120 Nr: 13701-83.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA GONÇALINA CURVO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA 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 nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 97/103, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339220 Nr: 7314-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, intimando a parte Requerida, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 209/221, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 280192 Nr: 24080-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMINICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLECE GEORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565/B

 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.: 280431 Nr: 24354-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora Benedita Pinto da Silva 

faleceu em 30/04/2017, onde consta que era casada com Benedito 

Marques da Silva e deixou 06 (seis) filhos, conforme certidão de óbito de 

fl. 119, tendo sido acostado aos autos habilitação de 05 (cinco) filhos, 

todavia, que a Autora deixou outros 02 (dois) herdeiros, ainda não 

regularmente habilitados nos autos. Assim, suspendo o tramite do 

presente feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularizar a sucessão 

processual, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 405738 Nr: 14394-04.2015.811.0002

 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: MARCELINA DO ESPIRITO SANTO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 102/106, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340447 Nr: 8286-90.2014.811.0002

 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: AUTO SERVICE SINAL VERDE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - 

OAB:17.633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 93/99, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 201260 Nr: 11943-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS BARBOSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,(...).Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, 

nomeio o Sr. GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, 

com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, 

Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, 

Telefone 065 3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a 

realização da perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as 

diferenças salariais decorrentes do enquadramento e/ou promoção de 

classes da parte exequente, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi determinado 

na sentença e no acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). (...) Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.Às providências e intimações 

necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1004546-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004546-05.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA (218) Requerente: REQUERENTE: ELIVELTON PEREIRA DO 

ESPIRITO SANTOS Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS MARLON CORREA (AUTOR(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Pelo que se infere da inicial, o impetrante já havia distribuído 

anteriormente ação semelhante a esta, com o intuito de obter sua 

nomeação e posse no certame, na qual obteve êxito em sede liminar. 

Observa-se, contudo, que não houve julgamento do mérito, na medida que 

o feito julgado extinto pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, em razão da ilegitimidade passiva. De acordo com o 

art. 286, II, do CPC: "Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda;" Como se vê, tratando-se de pedido idênticos, como no 

presente caso, torna-se prevento o juízo a quem foi distribuída a primeira 

ação, o que afasta a competência deste juízo para processar o feito, 

como bem requerido pelo impetrante. Desta feita, com fulcro no art. 186, II, 

do CPC, determino sejam os autos remetidos ao juízo da Quarta Vara de 

Fazenda Pública de Cuiabá para o regular processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS (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: 

1003876-30.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ROSEMEIRE MARIA SOUZA 

SANTOS 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 r. 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

TEREZINA SERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Intime-se o ilustre advogado da parte autora para, em 5 (cinco) 

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004658-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARDOZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. JOSÉ CARLOS CARDOZO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, ter laborado para o réu, 

mediante aprovação em concurso público, desde 23.3.2013, tendo sido 

exonerado em 6.7.2015, sem, contudo, perceber algumas verbas salariais 

que lhes eram devidas. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento do montante de R$ 4.414,00 (quatro mil, 

quatrocentos e quatorze reais), conforme processo administrativo n. 

373563/2016 de 22.6.2017. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu não se opõe ao pedido, pugnando 

apenas que a correção monetária fixada pelo INPC até 29.6.2009 e, após, 

pela TR até 25.3.2015, seguido do IPCA-E e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Em impugnação, o autor pede seja aplicado o entendimento 

firmado pelo STF sobre a correção monetária e os juros nas verbas 

salariais devidas pela fazenda pública, ou seja: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Conforme se infere 

do relatório acima, o autor ocupou cargo público no período de 23.3.2013 a 

6.7.2015 e foi exonerado, a pedido, sem, contudo, ter recebido as verbas 

salariais que lhes eram devidas (férias, terço constitucional e décimo 

terceiro salário), fato reconhecido pelo réu na contestação, na qual este 

requereu apenas que a correção monetária fosse fixada pelo INPC até 

29.6.2009, seguido da TR até 25.3.2015 e pelo IPCA-E a partir de então, 

com juros conforme os índices da caderneta de poupança. Assim, não 

havendo controvérsia entre as partes acerca do não pagamento das 

verbas salariais, não há se falar em maior perquirição acerca da 

cobrança. Quanto aos juros de mora e à correção monetária, cumpre 

assinalar que, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, 

de 20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 

22/09/2017), o plenário do STF afastou a aplicação da Taxa Referencial 

(TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda 

Pública, declarando-o inconstitucional, adotando, em seu lugar, o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), tido como o mais 

adequado para recompor a perda do poder de compra, a ser observado a 

partir da sentença. Veja isso na decisão a seguir transcrita: “(...) Ao final, 

por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, 

nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros 

moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela 

Lei n. 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária 

das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor 

restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), 

uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a 

variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que 

se destina.” (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, 
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julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe nº 216, divulgado em 

22/09/2017 - destaquei). Assim, é de rigor adotar tal posicionamento, 

seguindo, inclusive, as mais recentes decisões tomadas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo dos julgados a seguir 

transcritos: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS – 

REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS 

– DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) Em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, 

desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser 

fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.” (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.17, DJe 26.10.17 - destaquei). 

No mesmo sentido: (TJMT – Ap 103939/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2018, DJe 17.10.2017); (TJMT 

– Ap 103228/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 9.10.2017, DJe 17.10.2017). Com efeito, quanto aos juros e à 

correção monetária, impõe-se o acolhimento do pedido formulado pelo 

autor na impugnação à contestação, conforme julgamos acima. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, homologo o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente ação de 

cobrança, condenando o réu ao pagamento das verbas descritas no 

cálculo de fl. 23, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001639-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (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: 

1001639-23.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA 

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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001922-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LUIZA PADILHA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001922-46.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): OLGA LUIZA PADILHA 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, 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, 8 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007197-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE BENITES GOMES (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar novamente aos autos cópia da 

certidão de casamento e da carteira de trabalho por estarem ilegíveis. 

Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para juntar aos autos sua ficha funcional, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, tendo em vista 

que o prazo pleiteado já se exauriu. Decorrido em branco o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

JULINHO TADEUS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JULINHO TADEU FARIAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Auxílio-Acidente” em face do INSS – INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou fratura do ombro direito, tendo 

percebido auxílio-doença NB 603679850 no período de 29.8.2013 a 

12.10.2013. Argumenta que o INSS, após a consolidação das lesões, 

determinou sua alta indevidamente, sem considerar a redução/limitação de 

sua capacidade laborativa para o desempenho das atividades 

habitualmente exercidas. Pede, pois, a procedência do pedido, com a 

condenação do réu à implantação do auxílio-acidente a partir da data da 

cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 604 de 643



acrescidas de juros e correção monetária. Pede, ainda, a condenação do 

réu ao pagamento de verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais sofridos, além de honorários de 20% (vinte por cento). 

Instrui a inicial com diversos documentos. Regularmente citado, o réu 

contesta o pleito, alegando a falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, bem como o decurso do prazo prescricional 

de cinco anos, de modo que houve prescrição do fundo de direito, 

requerendo, assim, a extinção do feito. Quanto ao mérito, diz que o autor 

não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício e pede 

a improcedência do pleito. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Realizou-se perícia médica, tendo a parte autora pleiteado a antecipação 

dos efeitos da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, impõe-se o 

enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente na prejudicial 

de mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o indeferimento se deu em 12.10.2013 e a ação foi 

proposta em 8.2.2018, sendo a primeira data tida como a da cessação de 

benefício, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, 

afastada a prejudicial. No que tange, à preliminar de ausência de interesse 

de agir, não assiste razão ao réu, uma vez que o benefício foi concedido 

com data programada de alta, sem se aferir as condições físicas do 

segurado no momento da cessação e, além disso, houve contestação de 

mérito, restando, assim, configurada a resistência do réu à concessão do 

benefício. Fica, portanto, afastada a preliminar. Quanto ao mérito, cabe 

assinalar, que a concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo 

com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada 

pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é 

concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, 

após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas 

que impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida em decorrência do 

trabalho. Desse modo, para que o obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Assim, cabe analisar se o autor 

preenche os requisitos acima mencionados e, por conseguinte, se faz jus 

à implantação do benefício pleiteado, salientando que a sua qualidade de 

segurado foi devidamente reconhecida pelo réu quando da concessão do 

auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro clínico do segurado é de 

redução da capacidade a ponto de ensejar o benefício indenizatório de 

auxílio-acidente. De acordo com o parecer médico do Sr. Perito Judicial, 

Doutor João Leopoldo Baçan (pág. 3 – Id. 12846042): “Pericianda com o 

diagnóstico de contusão e luxação do ombro direito, associado a 

transtorno sinovial e tendíneo, estando em acompanhamento médico, uso 

de medicamentos e tratamento fisioterápico. Apresenta comprometimento 

funcional do ombro direito ao exame clínico pericial, descompensado 

clinicamente e que o incapacita para a atividade laborativa 

temporariamente com a necessidade de reavaliação clínico-pericial em 

cento e oitenta dias. É possível estabelecer a data do início da 

incapacidade em junho de 2017, conforme relatórios médicos e exame 

radiológico.” (sic – destaquei) Em resposta aos quesitos, o Perito Judicial 

afirmou que o paciente apresenta limitação funcional do ombro direito; que 

está com a capacidade reduzida, não consolidada, estando impedido de 

exercer a mesma atividade, tendo dito, ainda, que está em tratamento 

médico e fisioterápico, com prazo de 180 dias para reabilitação física e 

reavaliação clínico/pericial. (pág. 4 – Id. 12846042). Com base nessas 

informações, facilmente se vê que o autor não faz jus ao auxílio-acidente, 

pois embora tenha sofrido acidente de qualquer natureza quando ainda 

ostentava a qualidade de segurado (art. 15, da Lei n. 8.213/91)[1], as 

lesões por ele sofridas não estão consolidadas, o que impede afirmar, 

extreme de dúvida, que houve redução de sua capacidade laborativa, 

diante da possibilidade de recuperação através de tratamento médico e 

fisioterápico. Oportuno transcrever alguns julgados que claramente 

descrevem que o auxílio-acidente é devido ou não “após a consolidação 

das lesões”, conforme se vê a seguir: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO 

DO PRETENDIDO — ADMISSIBILIDADE. ACIDENTE DO TRABALHO — 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — AUXÍLIO-ACIDENTE — 

CABIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO 

DE 1991. Consolidadas as lesões e constatada a redução da capacidade 

laborativa, o benefício devido é o de auxílio-acidente, nos termos do artigo 

86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Nas questões 

previdenciárias, “é possível a flexibilização da análise da petição inicial. 

Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de 

benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor 

preencha os requisitos legais do benefício deferido”. (STJ, Segunda 

Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014). 

Recurso provido.” (TJMT - Ap 5156/2016 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.3.2017, p. DJE 

3.4.2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO PERICIAL – 

MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - PROFISSÃO 

FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não será concedido o 

auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas 

que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 

1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e 

compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em 

razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, rel. ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE de 07/05/2015; STJ, AgRg 

no AREsp 386.429/SP, rel. ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJE de 17/04/2015. v. Agravo Regimental improvido. (Agrg noaresp 

665.513/sp, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 

64986/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria 

Erotides Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) No mais, quanto 

ao pedido de indenização por danos morais, formulado em decorrência do 

suposto ato ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o benefício, pontuo que 

os artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelecem, 

respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve descrição 

acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens pessoais 

não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado 

emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer 

outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, 

abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas relações psíquicas. 

Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é necessária a 

ocorrência de uma das situações acima descritas, que ofenda moralmente 

direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano. 

No caso em apreço, o INSS cessou o auxílio-doença por acidente de 

trabalho do autor após a realização de perícia médica, respaldando-se no 

laudo pericial elaborado por profissional da área, que não constatou 

incapacidade laborativa. Portanto, o réu agiu amparado pelo parecer 

profissional e não por mera liberalidade ou sem causa a ensejar a alegada 

prática ilícita. De igual modo, de acordo com os fatos e as provas 

produzidas nos autos, não há comprovação de que a não conversão do 

benefício em auxílio-acidente tenha atingido moralmente o autor, 

causando-lhe humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor de 

ressarcimento. Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem compreendido 

que o indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário, por si 
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só, não enseja ofensa à honra ou à dignidade passível de indenização, 

segundo se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO C/ 

REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO 

- DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) O simples 

indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por 

parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à 

Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer 

interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral 

quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em 

razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte 

da Administração. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser 

arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28.11.2017, p. 

no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - 

DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano moral, a suspensão do 

pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver 

apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) Assim, não tendo o autor 

comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício de 

auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Por fim, quanto 

ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado 

na inicial de concessão de auxílio-acidente, por não restar configurada a 

redução da capacidade laboral do autor, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração;

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000939-47.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MILCA FERRAZ DE CAMPOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001863-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001863-58.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA GONCALINA DE CAMPOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002131-15.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ELZA MARIA DE ARRUDA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007864-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Visto... Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002260-20.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ARILSON DA SILVA CARVALHO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005829-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001176-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007870-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANGELINA RODRIGUES DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Visto... Ante a verificação de que, após a realização da audiência nos 

autos n. 1007870-03.2017.811.0002, equivocadamente foi impresso Termo 

de Audiência diverso, ou seja, de outra audiência realizada no mesmo dia 

(autos n. 1000381-75.2018.811.0002), com base no princípio da economia 

e celeridade processual, retifico o aludido termo, que constará o seguinte 

teor: “Aos 18 dias do mês de setembro do ano 2018, nesta cidade e 

Comarca de Várzea Grande-MT, às 16h15min, na sala de audiências da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, no edifício do Fórum, 

onde presente se encontrava o Doutor JONES GATTASS DIAS, 

Meritíssimo Juiz de Direito da referida Vara, comigo estagiária de gabinete 

designada para lavrar o presente termo e demais atos a este 

relacionados, ordenou-se, para que a audiência tivesse início, fosse feito 

o pregão das partes. Feito isso, verificou-se o comparecimento da autora 

Sra. Angelina Rodrigues de Castro, acompanhada de sua advogada 

Fabiane Paes de Barros - OAB/MT 14.216; Bem como das testemunhas, a 

saber: Sra. Maria do Carmo de Lima Sousa (brasileira, portadora do RG n. 

3223190-3 SSP MT, e CPF nº 483.958.899-68, residente e domiciliada na 

Rua do Cachimbo, nº 2, Bairro Serra Dourada – Várzea Grande/MT) e Sra. 

Maria Pereira da Silva (brasileira, portadora do RG n. 0377470-8 SSP MT, e 

CPF nº 299.566.251-91, residente e domiciliada na Rua Madalena, nº 6, 

Bairro Serra Dourado – Várzea Grande/MT). Verificou-se ainda a 

ausência da parte ré. Declarada aberta a audiência designada nos autos 

nº 1007870-03.2017.811.0002 (Ação de Benefício Previdenciário - 

Aposentadoria Por Idade), o MM. Juiz esclareceu as partes da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros a pessoas estranhas do 

processo (Portaria 38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. 

TJ/MT). Em seguida, passou-se à coleta dos depoimentos da parte autora 

e das testemunhas presentes, que foi(ram) gravado(s) em Sistema Digital. 

Sobre as testemunhas presentes ficou esclarecido que estas, por não 

serem as mesmas arroladas na inicial, nem terem sido previamente 

arroladas em tempo hábil e por causa da ausência da parte requerida para 

se pronunciar sobre a substituição, foram ouvidas como testemunhas do 

juízo, levando-se em conta a natureza da causa, especialmente sob o 

aspecto da simplicidade das pessoas que figuram no polo ativo e como 

testemunhas, com fundamento no princípio da livre apreciação da prova 

pelo juiz, nos termos dos arts. 370 e 371, do NCPC. Terminados os 

depoimentos, foi dada a palavra à parte autora, a qual reiterou os termos 

da inicial e atos instrutórios. Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz 

ordenou que se encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, , Sara de Almeida Santos, que o digitei e 

assino.” Intimem-se as partes sobre a retificação realizada. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004970-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Em se tratando de multa tida como fixada nos autos n. 220098, a 

execução deve ser proposta naquele processo, em execução de 

sentença. Desse modo, determino seja cancelada a distribuição, 

intimando-se a parte autora para as providência que entender cabíveis à 

regular distribuição do pedido. Proceda-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS (AUTOR(A))

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000831-18.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): SUELLEN CORBELINO 

BAGORDAKIS 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 r. 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 607 de 643



Processo Número: 1002104-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSELI PORT (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: 

1002104-32.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ROSELI PORT 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 r. 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002974-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

IRACEMA MARTINS MONTEIRO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002974-77.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): IRACEMA MARTINS MONTEIRO 

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 r. 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000805-20.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORREA 

Requerido: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003348-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO (REQUERENTE)

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: 

1003348-93.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO COSTA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003336-79.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: GONCALINA IZABEL CURADO COSTA 

Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANA EMILIA LEMES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000933-40.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANA EMILIA LEMES CARDOSO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005482-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BARBOSA EVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Aguarde-se o decurso do prazo para eventual defesa da parte 

autora. Após, à instância superior, conforme ordenado na parte final da 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006341-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO (ADVOGADO(A))
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RAFAEL ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006341-12.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): RAFAEL ARRUDA CAMPOS 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 8 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023717-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

ESTELA RIGGIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Visto. BRF – S. A., devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

denominada Medida para Prestação de Tutela Provisória de Urgência em 

caráter Cautelar Antecedente com pedido de liminar em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, devidamente qualificado, alegando, em síntese, ter 

sido autuada pela fiscalização do fisco mato-grossense, o que gerou os 

Av isos  de  Cobrança Fazendár io  614897/332 /68 /2012  e 

614749/332/68/2012, objetos dos Processos Administrativos 

5229571/2012 e 5229654/2012, com fundamento na afirmação de que a 

requerente contribuinte, enquadrada na CNAE Fiscal 1011-2/01 – 

frigorífico – abate de bovinos e, assim, responsável pela retenção e 

recolhimento de ICMS-ST nas operações com mercadorias destinadas a 

contribuintes mato-grossenses, deixou de destacar, reter e recolher o 

ICMS devido por substituição tributária, na condição de sujeito passivo por 

Substituição Tributária. Alega, ainda, que, apesar de exaustiva discussão 

na seara administrativa sobre a completa improcedência da exigência 

fiscal, os Avisos de Cobrança foram mantidos sem que houvesse até o 

momento de ajuizamento desta demanda o correspondente ajuizamento da 

Execução Fiscal que possibilitasse à requerente o oferecimento de 

garantia para a oposição dos Embargos à Execução e a obtenção de sua 

regularidade fiscal por meio da certidão positiva com efeitos de negativa, 

vital para a consecução de seus objetivos comerciais. Diante disso, a 

requerente oferece em garantia do débito fiscal em apreço as Apólices de 

S e g u r o - G a r a n t i a  J u d i c i a l  0 1 7 4 1 2 0 1 7 0 0 0 1 0 7 7 5 0 0 0 0 4 4 4  e 

017412017000107750000445 emitidas pela BMG Seguros S. A., que 

satisfazem o valor integral das respectivas exigências fiscais, acrescido 

dos 30% previstos no art. 848, parágrafo único, de acordo com os 

requisitos do art. 9º, II, da Lei 6.830/1980, com a finalidade única de 

antecipar a garantia de futura Execução Fiscal, de modo a questionar o 

mérito dos Avisos de Cobrança nos Embargos à Execução. Pede, assim, a 

concessão de liminar no sentido de antecipar os efeitos da penhora, a fim 

de que os débitos em questão não sejam impeditivos de expedição de CND 

e de que os Seguros Garantia ofertados não sejam exigidos perante a 

empresa seguradora até a decisão final que ponha termo à discussão de 

mérito dos Avisos de Cobrança, com a posterior expedição de ofício ao 

órgão competente da Secretaria de Fazenda de Cuiabá informando que o 

débito no auto de infração não pode constituir óbice para a expedição de 

CND, e, ao final, seja confirmada a liminar e julgada inteiramente 

procedente o pedido, com a condenação do réu nas verbas de 

sucumbência. Junta documentos. Houve deferimento do pedido liminar. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação por meio da qual sustenta 

inexistir qualquer resistência da Fazenda Pública quanto ao pedido de 

caução realizado e desnecessidade da demanda, não cabendo, assim, 

sua condenação em honorários advocatícios por não ter dado causa à 

presente ação. É a síntese do necessário. É o relatório. Decido. Diante da 

natureza da demanda, típica providência de cunho meramente cautelar 

antecipatório, e da expressa ausência de resistência por parte da parte 

ré, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil, cabendo acrescentar que o mérito em apreço 

reside na confirmação ou não dos requisitos legais exigidos para o 

deferimento da medida. Conforme observado no sucinto relatório, o pedido 

liminar da cautelar foi deferido, diante da constatação de presença dos 

requisitos autorizadores visualizados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Afinal, a requerente intenciona obter a certidão de 

regularidade fiscal de que fala o Código Tributário Nacional no Capítulo III – 

Certidões Negativas, valendo destacar, para tanto, os artigos 205 e 206, a 

seguir reproduzidos: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação 

de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, 

expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e 

ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos 

em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da 

data da entrada do requerimento na repartição.” “Art. 206. Tem os mesmos 

efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência 

de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” 

Assinalou-se que com suporte nesses dispositivos o egrégio Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio de 

Recurso Repetitivo (Tema 378), acerca do direito do contribuinte de 

garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva 

com efeito de negativa, na hipótese de estar com sua obrigação vencida, 

mas ainda sem ter havido o ajuizamento da correspondente ação 

executiva fiscal, conforme se confere abaixo: “(...) O contribuinte pode, 

após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo 

de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, 

não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em 

condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela 

demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito 

tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si 

tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável 

do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. 

Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 

570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. 

Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, 

instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, 

convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 
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famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...)” (destaquei 

– STJ – REsp 1156668/DF – rel. Min. Luiz Fux – Primeira Seção – 

24.11.2010 – DJE 110.12.2010) Com efeito, na esteira desse 

posicionamento, também verificado nos julgados reunidos pela requerente, 

é de se reconhecer presente a probabilidade do direito, necessária ao 

deferimento da tutela de urgência em sua modalidade cautelar 

antecedente. Das próprias razões motivadoras das decisões proferidas 

pelos tribunais pátrios se extrai o segundo requisito autorizador da medida 

buscada em sede de liminar, uma vez que o que move a parte a buscar a 

providência pleiteada na peça de ingresso é a necessidade de exercício 

do direito de continuar com suas atividades comerciais e econômicas 

habituais, condição a que fica impedida ou comprometida com a não 

expedição da Certidão Negativa ou da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa e que se prolonga indeterminadamente enquanto não ocorre o 

ajuizamento da execução fiscal correspondente. Conforme se extrai dos 

autos e do relatório, o requerido não se insurge contra a providência 

cautelar propriamente, chegando a afirmar, expressamente, que “não 

intenta contestar a possibilidade de prestação de caução antecipada para 

fins de antecipar a garantia da futura execução fiscal” e que “NÃO há 

qualquer resistência da Fazenda Pública quanto ao pedido de caução 

realizado.”. Ora, estando a pretensão amplamente amparada juridicamente 

e não havendo discordância da parte contrária, impõe-se a procedência 

do pedido, a fim de confirmar a liminar concedida e de torná-la definitiva, 

de modo a assegurar o direito da requerente à expedição da CND e à 

inexigibilidade dos Seguros Garantia aqui ofertados perante a empresa 

seguradora até decisão final de mérito dos débitos. Com relação ao 

disposto no art. 308, do Código de Processo Civil, assiste razão à 

requerente ao sustentar que não se aplica no caso em apreço a imposição 

ali estabelecida de formulação do pedido principal pela parte autora a partir 

da efetivação da tutela cautelar, uma vez que a demanda principal 

consiste na Execução Fiscal a ser proposta pela Fazenda Pública, ora 

requerida, não havendo, pois, como se exigir desta que tome a iniciativa 

do ajuizamento, por só lhe competir, em verdade, a oposição dos 

Embargos à Execução, que pressupõe, obviamente, a existência da ação 

executiva. Com efeito, é de ser desconsiderada a intimação para a 

requerente se pronunciar acerca do certificado decurso do prazo previsto 

no art. 308 da lei adjetiva. Quanto ao mais, resta examinar o ponto 

verdadeiramente discordante entre as partes, consistente no cabimento 

ou não da condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios, 

em virtude da alegação desta de que não deu causa à propositura da 

presente medida cautelar. Não se extrai dos autos a comprovação de que 

o Fisco Estadual tenha sido acionado administrativamente para se 

pronunciar sobre a oferta de garantia veiculada nesta medida cautelar e a 

postura da requerente de pleitear a liminar inaudita altera parte muito 

revela a esse respeito, pois evidencia uma postura de não querer sequer 

possibilitar à parte requerida a concordância prévia de seu intuito, 

forçando o ingresso da Fazenda Pública na demanda, ainda que apenas 

para esta comparecer nos autos e dizer que nada tem a se opor à 

pretensão cautelar nela buscada. O caso muito se assemelha ao das 

medidas cautelares de suspensão da exigibilidade da dívida por meio do 

depósito, em que já se definiu na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que não resulta configurada a resistência do Fisco, não podendo 

este suportar o ônus de pagar honorários de sucumbência: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE DE AGIR. FALTA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA 

NACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DOS LIMITES 

DO PEDIDO DA RECORRENTE. 1. Para se verificar a possibilidade da 

condenação em honorários sucumbenciais, no caso específico da ação 

cautelar proposta com o fim de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, por meio da realização de depósito, a orientação desta Corte é 

no sentido de que deve ser observada a ocorrência ou não de resistência 

da parte contrária, no caso, o fisco. Assim, é cabível a condenação em 

honorários advocatícios em sede de ação cautelar de depósito quando a 

parte requerida resiste à cautela e contesta a ação, porquanto assume o 

processo feição litigiosa e gera sucumbência. 2. No caso concreto, não 

houve contestação do fisco, não se configurando a litigiosidade 

necessária para a geração de honorários de sucumbência, razão pela 

qual, seguindo a mencionada tese, não haveria motivos para a 

condenação em honorários do requerido (ora recorrido), tampouco da 

requerente (ora recorrente), como fez o acórdão recorrido, ao fixar a 

sucumbência recíproca. 3. Ocorre que o pedido do apelo especial se 

limitou ao afastamento da sucumbência recíproca e condenação da União 

na integralidade dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não há 

como prover o recurso para afastar a sucumbência recíproca. 4. Agravo 

regimental não provido. Destaquei – (STJ - AgRg no REsp 1189805 / ES – 

rel. Min. Benedito Gonçalves – 1ª Turma – 28.9.2010 – DJe 7.10.2010) “(...) 

A iterativa jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de 

que não cabe condenação em honorários advocatícios, em sede de 

medida cautelar de depósito, haja vista a impossibilidade de resistência por 

parte do Fisco"(REsp n. 286443/RS, Segunda Turma, relator Ministro 

Francisco Peçanha Martins, DJ de 17.10.2005). (...)” (STJ – REsp 

885017/RJ – rel. Min. João Otávio de Noronha – 2ª Turma 13.2.2007 – DJ 

5.3.2007) A ausência de resistência da parte requerida à providência 

cautelar pleiteada pela requerente, tanto administrativa como judicialmente, 

aponta para a caracterização da hipótese de inocorrência de litígio e, 

assim, de sucumbência capaz de justificar a condenação de honorários 

advocatícios a qualquer das partes (STJ – 3ª Turma – REsp 26-120-3 – 

Min. Cláudio Santos – 25.10.93 – DJU 22.11.93; RJTJESP 93/96; RT 

591/140). Diante do exposto, julgo procedente o pedido, a fim de confirmar 

a liminar concedida e de torná-la definitiva, de modo a assegurar o direito 

da requerente à expedição da CND e à inexigibilidade dos Seguros 

Garantia aqui ofertados perante a empresa seguradora até decisão final 

de mérito dos débitos a ocorrer nos Embargos à Execução, condenando a 

parte requerente unicamente ao pagamento das despesas processuais. 

Declaro, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023717-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

ESTELA RIGGIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Visto. BRF – S. A., devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

denominada Medida para Prestação de Tutela Provisória de Urgência em 

caráter Cautelar Antecedente com pedido de liminar em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, devidamente qualificado, alegando, em síntese, ter 

sido autuada pela fiscalização do fisco mato-grossense, o que gerou os 

Av isos  de  Cobrança Fazendár io  614897/332 /68 /2012  e 

614749/332/68/2012, objetos dos Processos Administrativos 

5229571/2012 e 5229654/2012, com fundamento na afirmação de que a 

requerente contribuinte, enquadrada na CNAE Fiscal 1011-2/01 – 

frigorífico – abate de bovinos e, assim, responsável pela retenção e 

recolhimento de ICMS-ST nas operações com mercadorias destinadas a 

contribuintes mato-grossenses, deixou de destacar, reter e recolher o 

ICMS devido por substituição tributária, na condição de sujeito passivo por 

Substituição Tributária. Alega, ainda, que, apesar de exaustiva discussão 

na seara administrativa sobre a completa improcedência da exigência 

fiscal, os Avisos de Cobrança foram mantidos sem que houvesse até o 

momento de ajuizamento desta demanda o correspondente ajuizamento da 

Execução Fiscal que possibilitasse à requerente o oferecimento de 

garantia para a oposição dos Embargos à Execução e a obtenção de sua 

regularidade fiscal por meio da certidão positiva com efeitos de negativa, 

vital para a consecução de seus objetivos comerciais. Diante disso, a 

requerente oferece em garantia do débito fiscal em apreço as Apólices de 

S e g u r o - G a r a n t i a  J u d i c i a l  0 1 7 4 1 2 0 1 7 0 0 0 1 0 7 7 5 0 0 0 0 4 4 4  e 

017412017000107750000445 emitidas pela BMG Seguros S. A., que 

satisfazem o valor integral das respectivas exigências fiscais, acrescido 

dos 30% previstos no art. 848, parágrafo único, de acordo com os 

requisitos do art. 9º, II, da Lei 6.830/1980, com a finalidade única de 

antecipar a garantia de futura Execução Fiscal, de modo a questionar o 

mérito dos Avisos de Cobrança nos Embargos à Execução. Pede, assim, a 

concessão de liminar no sentido de antecipar os efeitos da penhora, a fim 

de que os débitos em questão não sejam impeditivos de expedição de CND 

e de que os Seguros Garantia ofertados não sejam exigidos perante a 

empresa seguradora até a decisão final que ponha termo à discussão de 

mérito dos Avisos de Cobrança, com a posterior expedição de ofício ao 

órgão competente da Secretaria de Fazenda de Cuiabá informando que o 

débito no auto de infração não pode constituir óbice para a expedição de 
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CND, e, ao final, seja confirmada a liminar e julgada inteiramente 

procedente o pedido, com a condenação do réu nas verbas de 

sucumbência. Junta documentos. Houve deferimento do pedido liminar. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação por meio da qual sustenta 

inexistir qualquer resistência da Fazenda Pública quanto ao pedido de 

caução realizado e desnecessidade da demanda, não cabendo, assim, 

sua condenação em honorários advocatícios por não ter dado causa à 

presente ação. É a síntese do necessário. É o relatório. Decido. Diante da 

natureza da demanda, típica providência de cunho meramente cautelar 

antecipatório, e da expressa ausência de resistência por parte da parte 

ré, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil, cabendo acrescentar que o mérito em apreço 

reside na confirmação ou não dos requisitos legais exigidos para o 

deferimento da medida. Conforme observado no sucinto relatório, o pedido 

liminar da cautelar foi deferido, diante da constatação de presença dos 

requisitos autorizadores visualizados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Afinal, a requerente intenciona obter a certidão de 

regularidade fiscal de que fala o Código Tributário Nacional no Capítulo III – 

Certidões Negativas, valendo destacar, para tanto, os artigos 205 e 206, a 

seguir reproduzidos: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação 

de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, 

expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e 

ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos 

em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da 

data da entrada do requerimento na repartição.” “Art. 206. Tem os mesmos 

efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência 

de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” 

Assinalou-se que com suporte nesses dispositivos o egrégio Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio de 

Recurso Repetitivo (Tema 378), acerca do direito do contribuinte de 

garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva 

com efeito de negativa, na hipótese de estar com sua obrigação vencida, 

mas ainda sem ter havido o ajuizamento da correspondente ação 

executiva fiscal, conforme se confere abaixo: “(...) O contribuinte pode, 

após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo 

de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, 

não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em 

condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela 

demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito 

tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si 

tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável 

do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. 

Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 

570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. 

Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, 

instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, 

convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...)” (destaquei 

– STJ – REsp 1156668/DF – rel. Min. Luiz Fux – Primeira Seção – 

24.11.2010 – DJE 110.12.2010) Com efeito, na esteira desse 

posicionamento, também verificado nos julgados reunidos pela requerente, 

é de se reconhecer presente a probabilidade do direito, necessária ao 

deferimento da tutela de urgência em sua modalidade cautelar 

antecedente. Das próprias razões motivadoras das decisões proferidas 

pelos tribunais pátrios se extrai o segundo requisito autorizador da medida 

buscada em sede de liminar, uma vez que o que move a parte a buscar a 

providência pleiteada na peça de ingresso é a necessidade de exercício 

do direito de continuar com suas atividades comerciais e econômicas 

habituais, condição a que fica impedida ou comprometida com a não 

expedição da Certidão Negativa ou da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa e que se prolonga indeterminadamente enquanto não ocorre o 

ajuizamento da execução fiscal correspondente. Conforme se extrai dos 

autos e do relatório, o requerido não se insurge contra a providência 

cautelar propriamente, chegando a afirmar, expressamente, que “não 

intenta contestar a possibilidade de prestação de caução antecipada para 

fins de antecipar a garantia da futura execução fiscal” e que “NÃO há 

qualquer resistência da Fazenda Pública quanto ao pedido de caução 

realizado.”. Ora, estando a pretensão amplamente amparada juridicamente 

e não havendo discordância da parte contrária, impõe-se a procedência 

do pedido, a fim de confirmar a liminar concedida e de torná-la definitiva, 

de modo a assegurar o direito da requerente à expedição da CND e à 

inexigibilidade dos Seguros Garantia aqui ofertados perante a empresa 

seguradora até decisão final de mérito dos débitos. Com relação ao 

disposto no art. 308, do Código de Processo Civil, assiste razão à 

requerente ao sustentar que não se aplica no caso em apreço a imposição 

ali estabelecida de formulação do pedido principal pela parte autora a partir 

da efetivação da tutela cautelar, uma vez que a demanda principal 

consiste na Execução Fiscal a ser proposta pela Fazenda Pública, ora 

requerida, não havendo, pois, como se exigir desta que tome a iniciativa 

do ajuizamento, por só lhe competir, em verdade, a oposição dos 

Embargos à Execução, que pressupõe, obviamente, a existência da ação 

executiva. Com efeito, é de ser desconsiderada a intimação para a 

requerente se pronunciar acerca do certificado decurso do prazo previsto 

no art. 308 da lei adjetiva. Quanto ao mais, resta examinar o ponto 

verdadeiramente discordante entre as partes, consistente no cabimento 

ou não da condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios, 

em virtude da alegação desta de que não deu causa à propositura da 

presente medida cautelar. Não se extrai dos autos a comprovação de que 

o Fisco Estadual tenha sido acionado administrativamente para se 

pronunciar sobre a oferta de garantia veiculada nesta medida cautelar e a 

postura da requerente de pleitear a liminar inaudita altera parte muito 

revela a esse respeito, pois evidencia uma postura de não querer sequer 

possibilitar à parte requerida a concordância prévia de seu intuito, 

forçando o ingresso da Fazenda Pública na demanda, ainda que apenas 

para esta comparecer nos autos e dizer que nada tem a se opor à 

pretensão cautelar nela buscada. O caso muito se assemelha ao das 

medidas cautelares de suspensão da exigibilidade da dívida por meio do 

depósito, em que já se definiu na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que não resulta configurada a resistência do Fisco, não podendo 

este suportar o ônus de pagar honorários de sucumbência: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE DE AGIR. FALTA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA 

NACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DOS LIMITES 

DO PEDIDO DA RECORRENTE. 1. Para se verificar a possibilidade da 
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condenação em honorários sucumbenciais, no caso específico da ação 

cautelar proposta com o fim de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, por meio da realização de depósito, a orientação desta Corte é 

no sentido de que deve ser observada a ocorrência ou não de resistência 

da parte contrária, no caso, o fisco. Assim, é cabível a condenação em 

honorários advocatícios em sede de ação cautelar de depósito quando a 

parte requerida resiste à cautela e contesta a ação, porquanto assume o 

processo feição litigiosa e gera sucumbência. 2. No caso concreto, não 

houve contestação do fisco, não se configurando a litigiosidade 

necessária para a geração de honorários de sucumbência, razão pela 

qual, seguindo a mencionada tese, não haveria motivos para a 

condenação em honorários do requerido (ora recorrido), tampouco da 

requerente (ora recorrente), como fez o acórdão recorrido, ao fixar a 

sucumbência recíproca. 3. Ocorre que o pedido do apelo especial se 

limitou ao afastamento da sucumbência recíproca e condenação da União 

na integralidade dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não há 

como prover o recurso para afastar a sucumbência recíproca. 4. Agravo 

regimental não provido. Destaquei – (STJ - AgRg no REsp 1189805 / ES – 

rel. Min. Benedito Gonçalves – 1ª Turma – 28.9.2010 – DJe 7.10.2010) “(...) 

A iterativa jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de 

que não cabe condenação em honorários advocatícios, em sede de 

medida cautelar de depósito, haja vista a impossibilidade de resistência por 

parte do Fisco"(REsp n. 286443/RS, Segunda Turma, relator Ministro 

Francisco Peçanha Martins, DJ de 17.10.2005). (...)” (STJ – REsp 

885017/RJ – rel. Min. João Otávio de Noronha – 2ª Turma 13.2.2007 – DJ 

5.3.2007) A ausência de resistência da parte requerida à providência 

cautelar pleiteada pela requerente, tanto administrativa como judicialmente, 

aponta para a caracterização da hipótese de inocorrência de litígio e, 

assim, de sucumbência capaz de justificar a condenação de honorários 

advocatícios a qualquer das partes (STJ – 3ª Turma – REsp 26-120-3 – 

Min. Cláudio Santos – 25.10.93 – DJU 22.11.93; RJTJESP 93/96; RT 

591/140). Diante do exposto, julgo procedente o pedido, a fim de confirmar 

a liminar concedida e de torná-la definitiva, de modo a assegurar o direito 

da requerente à expedição da CND e à inexigibilidade dos Seguros 

Garantia aqui ofertados perante a empresa seguradora até decisão final 

de mérito dos débitos a ocorrer nos Embargos à Execução, condenando a 

parte requerente unicamente ao pagamento das despesas processuais. 

Declaro, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207378 Nr: 3324-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BETARIZ CORREA DA 

COSTA DE S. SOARES/SUBPROCURADORA - OAB:9969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ FRANTZ - 

OAB:49729 PR

 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$ 311,32, totalizando em R$ 

724,72, conforme cálculo de fls.45, 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.: 249564 Nr: 9097-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430193 Nr: 931-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação e documentos de fls. 132/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247947 Nr: 7687-93.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255050 Nr: 13191-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARLINDO MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para apresentar nova planilha 

de cálculo, nos termos da decisão às fls. 241/242, fixando-se para isso 

prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009505-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDM REPRESENTACOES LTDA - ME (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. 
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1009505-19.2017.8.11.0002 Valor da causa: $6,153.88 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: CDM REPRESENTACOES LTDA - ME Endereço: 

RUA PROFESSORA ADALGISA DE BARROS, 2461, (LOT C SUL), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-167 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo legal, 

manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada. 

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, 8 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009507-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME (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. 

1009507-86.2017.8.11.0002 Valor da causa: $4,362.33 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 160, (LOT C 

EMPRESARIAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-842 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e 

retro juntada. 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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009508-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA LTDA - EPP 

(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. 

1009508-71.2017.8.11.0002 Valor da causa: $4,910.14 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 
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POLO PASSIVO: Nome: COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS 

OLIVEIRA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 

2537, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e 

retro juntada. 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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009511-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D MAR REPRESENTACOES LTDA (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. 

1009511-26.2017.8.11.0002 Valor da causa: $5,712.35 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: D MAR REPRESENTACOES LTDA Endereço: 

AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 244, (LOT C EMPRESARIAL) 

SALA 01, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no 

prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro 

juntada. 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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009538-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIZEN COMERCIAL ARMARINHOS LTDA (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. 

1009538-09.2017.8.11.0002 Valor da causa: $5,165.87 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: KAIZEN COMERCIAL ARMARINHOS LTDA 

Endereço: SANTO OSTON ONOFRE, S/N, QDA 45 LOTE 10, JD. NOVO 

HORIZONTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-225 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo legal, 

manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 
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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, 8 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009542-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS 

LTDA - ME (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. 

1009542-46.2017.8.11.0002 Valor da causa: $5,874.26 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA - ME Endereço: AVENIDA FILINTO 

MÜLLER, 2206, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-302 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou 

carta devolvida e retro juntada. 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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009544-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR FERREIRA COELHO - ME (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. 

1009544-16.2017.8.11.0002 Valor da causa: $4,250.34 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: IVANIR FERREIRA COELHO - ME Endereço: RUA 

LIVINO ALBANO, 19, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78128-248 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou 

carta devolvida e retro juntada. 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 
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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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009547-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RE-CONSTRUIR RECONSTRUCAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME 

(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. 

1009547-68.2017.8.11.0002 Valor da causa: $5,591.42 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: RE-CONSTRUIR RECONSTRUCAO DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS LTDA - ME Endereço: RUA SÃO GONÇALO, 322, (LOT JD 

AMÉRICA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-672 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no 

prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro 

juntada. 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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009549-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA SILVA (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. 

1009549-38.2017.8.11.0002 Valor da causa: $2,788.47 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO DE SOUZA SILVA Endereço: RUA 

MARTIM AFONSO DE SOUSA, 06, (LOT B VISTA II) QUADRA 18, MAPIM, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-603 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar 

acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada. 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 
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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, 8 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009496-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRO REI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (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. 

1009496-57.2017.8.11.0002 Valor da causa: $3,541.95 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: ASTRO REI REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA Endereço: RUA FRANCISCO LAURO, 97, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-420 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo legal, 

manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada. 

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, 8 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000036-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER - ME (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. 

1000036-12.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,574.26 ESPÉCIE: 

[CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS 

DO ESTADO DE MT Endereço: CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 645, 

AVENIDA IPIRANGA 645, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-900 

POLO PASSIVO: Nome: GUILHERME WAGNER - ME Endereço: CINCO, SN, 

QUADRA05 LOTE 22, JARDIM AROEIRA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-305 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e 

retro juntada. 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, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380781 Nr: 27335-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA UNIAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAZENDA UNIAO LTDA - ME, CNPJ: 

24972275000155. 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: 15/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

FAZENDA UNIAO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9273/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 8.565,16 - Valor Atualizado: R$ 8.115,16 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

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. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinqüenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 85, § 2°, 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. 849, do NCPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330204 Nr: 26495-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA MELO DE CARVALHO, Cpf: 

15958833391, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MARIA MELO DE CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 970/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.316,34 - Valor Atualizado: R$ 4.016,34 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

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$ 300,00 (trezentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 
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majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308313 Nr: 4272-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPROVET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS, ARY MENDES MALHEIROS, 

EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, 

MARIO MARCIO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISPROVET COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 03786969000128, atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS, Cpf: 

47484861120, Rg: 479971, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), 

casado(a), servidor publico, atualmente em local incerto e não sabido 

EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, Cpf: 45288860149, Rg: 082.477, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante/empresária, atualmente em local 

incerto e não sabido ARY MENDES MALHEIROS, Cpf: 00672726149, Rg: 

152.637, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), casado(a), empresário 

e atualmente em local incerto e não sabido MARIO MARCIO MALHEIROS, 

Cpf: 28473337115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DISPROVET COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, ANTONIO FRANCISCO MALHEIROSE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2640/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 30.827,33 - Valor Atualizado: R$ 27.827,33 - Valor 

Honorários: R$ 3.000,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, 

nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os 

benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450341 Nr: 12076-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE S DE PAULA EIRELLI ME, EMILIO 

PEDRO ROCKENBACH, ANA LETICIA ROCKENBARCH GALDINO, 

ALEXANDRE SOUZA DE PAULA, MARIZA DA CUNHA ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE S DE PAULA EIRELLI ME, 

CNPJ: 09501694000115, atualmente em local incerto e não sabido EMILIO 
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PEDRO ROCKENBACH, Cpf: 03444759134, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ANA LETICIA ROCKENBARCH GALDINO, Cpf: 

01241590109, Rg: 8338.200/7, Filiação: Mariza da Cunha Rockenbarch e 

Emilio Pedro Rockenbarch, data de nascimento: 28/07/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXANDRE SOUZA DE PAULA, Cpf: 65201248187, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIZA DA CUNHA 

ROCKENBACH, Cpf: 29315530187, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ALEXANDRE S DE PAULA EIRELLI ME, EMILIO PEDRO ROCKENBACHE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-20164882, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4882/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$ 12.338,28 - Valor Atualizado: R$ 11.808,28 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

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. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, 

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. 849, do 

NCPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá 

o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário.Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da 

parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário competente.Não encontrada a parte 

Executada, para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 

12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, 

ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, designem-se 

datas para hasta pública, com as devidas publicações e intimações sob a 

luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese 

de concordância da Exequente com a penhora e com a avaliação, 

proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT.Dez dias antes 

da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exequendo, 

tendo como base o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439301 Nr: 6429-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIPLASTICOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, SARA MARTINS DE OLIVEIRA, NEY CLEBER 

MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLIPLASTICOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 07632239000123, Inscrição Estadual: 

133103234, atualmente em local incerto e não sabido SARA MARTINS DE 

OLIVEIRA, Cpf: 05438737142, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido NEY CLEBER MORAIS DE OLIVEIRA, Cpf: 76688666120, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

POLIPLASTICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, SARA 

MARTINS DE OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1560/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/03/2016

 - Valor Total: R$ 82.776,80 - Valor Atualizado: R$ 81.376,80 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

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. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do Novo CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 85, § 2°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Novo 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. 849, do Novo 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 legal, 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 legal, 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 
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Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435442 Nr: 4301-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DIST. DE AL. E 

TRANSPORTES LTDA, RUTH MARIA DE MORAES, SEBASTIÃO NUNES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL EXPRESSO DIST. DE AL. E 

TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 08211893000126, Inscrição Estadual: 

133229971 e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO NUNES 

NETO, Cpf: 34616098115, Rg: 340317, Filiação: S/qualificação, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL EXPRESSO DIST. DE AL. E TRANSPORTES LTDA, RUTH 

MARIA DE MORAESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA-20141457, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 14257/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 235.409,10 - Valor Atualizado: R$ 233.759,09 - Valor 

Honorários: R$ 1.650,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), nos 

termos do art. 20, § 4º, do CPC.Não comprovado o pagamento ou não 

garantida a execução, proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens 

indicados pela exequente e/ou de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, registrando-a na serventia imobiliária, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas (art. 7º, 

IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora realizada e do prazo de 30 

(trinta) dias para opor embargos.Havendo penhora e não sendo 

apresentados embargos no prazo legal, manifeste-se a exequente, 

apresentando o cálculo atualizado, designando-se, após, data para leilão, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 (dez) dias antes do 

parcelamento ou do leilão. Havendo pagamento ou realizadas as 

diligências sem êxito, manifeste-se a exequente.Serve a presente como 

mandado, ficando deferido ao Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 

172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254357 Nr: 21256-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECONSUL REFRIGERAÇÃO E COM. DE EQUIP. 

LTDA- EPP, VALDELIRIA AGOSTINETO, SIDNEY SANTANA DA COSTA, 

RONILSON TEREZO PRIETO DE SOUZA, IVONE APARECIDA DIAS CUNHA, 

ROCA MARIA DA SILVA, APOLONIO CECILIO DA COSTA, ROSANGELA 

RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDELIRIA AGOSTINETO, Cpf: 

38403730187, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ROSANGELA 

RODRIGUES COSTA, Cpf: 66715466149, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

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, 05 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246486 Nr: 20223-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20103722, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3722/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$ 4.056,48 - Valor Atualizado: R$ 3.956,48 - Valor 
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Honorários: R$ 100,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 20223-39.2010 – COD 

246486- EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUALEXECUTADO:  TRASNP O R T E  A R A R A  A Z U L 

LTDAVistos,Citem-se, por correio, observando a Serventia o disposto no 

art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o 

débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da 

execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de 

Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de 

embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 100,00 (Cem reais). Materializado eventuais embargos 

os honorários certamente serão majorados nos parâmetros e critérios 

estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de 

Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que 

deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para 

embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no 

Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para intimação da 

penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei 

de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 04 de julho de 2012.ONIVALDO BUDNYMJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 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.: 262776 Nr: 2748-36.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON FERREIRA LIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:310453-Matric.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Dominges Barros - 

OAB:14.282, Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6.038, Renan Domingues 

Barros - OAB:18.538

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a PARTE EXECUTADA, para 

no prazo legal, requer o que de direito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 506-51.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA LOPES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO R. DE 

SIQUEIRA - OAB:6780-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 101233 Nr: 10398-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCASI CONFECÇÕES LTDA, MARIO 

ROBERTO SILVA, NIUSAIR FRANCISCO CASTILHO, VALDECIR FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº. 002120/06-A

A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 156 II, CTN, bem como renuncia o prazo recursal.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Tendo em vista não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 337532 Nr: 5829-85.2014.811.0002

 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: NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES, ROSINEI MARIA 

DE CAMPOS CURVO

 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:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca da proposta de honorários (fls. 224/227), 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 63921 Nr: 231-05.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DO AMARAL FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 
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ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 20381 Nr: 2258-97.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO EMÍLIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103592 Nr: 12305-23.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 105443 Nr: 1456-55.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONILSON ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 57407 Nr: 3327-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Garcia Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado Dr. JOÃO BATISTA 

SULZBACHER, a juntar aos autos procuração dando poderes específicos 

para recebimento de valores, a procuração que consta nos autos fl. 19, 

está em nome de MURAT DOGAN e BETINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO e também não consta nenhum substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288011 Nr: 7408-39.2012.811.0002

 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: GELSON DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103583 Nr: 12292-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCENEI DE FATIMA PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103585 Nr: 12294-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO RAMOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 393197 Nr: 7324-33.2015.811.0002

 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: SILVIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar A PARTE para, querendo, no 

prazo de 5 (cinco) dias especificar as provas que ainda pretende 

produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2793-55.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO HAUSE MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA NERY RIBEIRO 

GUIMARÃES - OAB:6.475, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 53014 Nr: 7096-15.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 163-89.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. S. RESTAURANTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WAGNER VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:16510, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA - OAB:7.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da eventual 

ocorrência de prescrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita com a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 384880 Nr: 1968-57.2015.811.0002

 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: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato 

Grosso em face da decisão prolatada às fls. 230/232, alegando omissão 

acerca da condenação do Requerente aos honorários de sucumbência.

Os embargos foram opostos tempestivamente (fls.238).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto omisso, porventura existente na decisão de fls. 230/232, no sentido 

de requerer seja sanada a omissão, visto que não foi prolatada decisão 

acerca dos honorários de sucumbência.

Ocorre que, a Requerente é beneficiária da Justiça Gratuita, deferido à 

fl.238.

 A Lei nº 1.060/50 no Art. 12 diz que “A parte beneficiada pela isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família...”

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade com fundamento no artigo 12 da Lei 

1.060/50, deixo de condenar a parte Requerente em honorários de 

sucumbência, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, e mantenho a 

sentença tal como está lançada.

P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413556 Nr: 18646-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON CELSO BIANCHI, E. C. BIANCHI ME

 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): E. C. BIANCHI ME, CNPJ: 02558870000106 

e atualmente em local incerto e não sabido EBERTON CELSO BIANCHI, Cpf: 

83593039915, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de E. C. 

BIANCHI ME e EBERTON CELSO BIANCHI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 201512653, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12653/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/07/2015

 - Valor Total: R$158.110,10 - Valor Atualizado: R$156.610,13 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

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$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos 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 
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penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427775 Nr: 26116-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES, AUTO MECANICA E 

TORNEARIA SANTO EXPEDITO LTDA, DIOGO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 

73347361920, Rg: 50.050.638-0, Filiação: João Rodrigues e Maria Rosa de 

Lima, data de nascimento: 09/06/1969, natural de Guaraniaçu-PR, 

casado(a), vigilante, Telefone 8412.4934. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

MECANICA E TORNEARIA SANTO EXPEDITO LTDA, DIOGO FRANCISCO 

DA COSTAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9250/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.035,78 - Valor Atualizado: R$ 14.505,78 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

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$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 08 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255471 Nr: 19914-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PAULINO NUNES, O P NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O P NUNES, CNPJ: 04842131000177 e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO PAULINO NUNES, Cpf: 

36391123187, Rg: 1.480.362-2, brasileiro(a), comerciante, Telefone 

(65)3026-4525. 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: 15/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de O P 

NUNES e ORLANDO PAULINO NUNES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8033/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/09/210

 - Valor Total: R$ 26.791,97 - Valor Atualizado: R$ 25.991,97 - Valor 

Honorários: R$ 800,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 19914-18.2010 - EXECUÇÃO 

FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA ESTADUALEXECUTADO:O P 

NUNES E OUTROSVistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o 

devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 800,00 (Oitocentos reais). Materializado 
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eventuais embargos os honorários certamente serão majorados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei 

de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do 

CPC, que deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer as regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do 

Executado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora 

no Cartório Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para 

intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus 

parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as 

hipóteses de penhora e atos subseqüentes, designe-se datas para hasta 

pública, com as devidas publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, 

CPC e demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância 

do Exeqüente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 27 de março de 2012.ONIVALDO BUDNYM 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 08 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.: 406951 Nr: 15108-61.2015.811.0002

 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: MARIA AURELIANA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 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.: 391315 Nr: 6102-30.2015.811.0002

 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: ODILON CAITANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242

 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.: 388715 Nr: 4559-89.2015.811.0002

 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: JOANA EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos 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.: 346403 Nr: 12953-22.2014.811.0002

 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: EMIDIA MASCARENHAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos 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.: 271871 Nr: 13154-19.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA BENTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GENÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 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.: 249539 Nr: 9073-61.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 248806 Nr: 8398-98.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos 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.: 318168 Nr: 14541-98.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEME DA SILVA MOREIRA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a interposição do Recurso de Apelação com as 

contrarrazões nos autos, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 7525-74.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIO LEITE RIBEIRO, JOEL SANTANA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARIANA BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:21.874, Oswaldo Santos - OAB:21.239

 Intimar Doutora Mariana Barbosa de Oliveira OAB/MT 21.874, defensora 

de Tércio Leite Ribeiro, para que tome conhecimento da sentença de 

impronuncia a seguir transcrita: (...) Vistos em Correição. Vistos 

etc...Feitas essas considerações, pois ausentes os requisitos mínimos 

para a admissão da imputação constante da denúncia IMPRONUNCIO 

TERCIO LEITE RIBEIRO, com fundamento no art. 414, do CPP.Sem 

custas.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas comunicações. 

P. R. I.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470707 Nr: 21546-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MORONA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, 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 de fls. 437 (... que as 

custas serão pagas pelas partes, com exclusão dos autores por estarem 

sob o manto da gratuidade judiciária, devendo, portanto, a parte Requerida 

arcar com 50% do montante apurado pelo Contador Judicial) – 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 419589 Nr: 21806-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 26/11/2018, às 

13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289860 Nr: 9409-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSANE FÁTIMA CARVALHO 

GUARIENTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELÍCIO GARCIA 

NETO - OAB:11443

 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.503, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 506099 Nr: 17017-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO NOVAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE ALMEIDA 

LOBATO - OAB:22992, PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - 

OAB:23873-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A QUAL FOI REDESIGNADA 

E REALIZAR-SE-Á NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15:00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença que segue: "Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu RONAN BOTELHO JÚNIOR, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990 e art. 180, caput, do Código 
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Penal, c/c art. 61, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal.(...)Tendo 

em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, entretanto 

considerando que a receptação não é conduta hedionda, somo as penas 

em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, dos quais 

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão deverão ser cumpridos 

conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e outros 1 (um) ano, 6 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão fora de tal regime, além de 838 

(oitocentos e trinta e oito) dias multa.Em razão do montante da pena e da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).Fixo o valor do dia multa, em 1/30 

(um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do 

patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código 

Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 433239 Nr: 2954-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AUGUSTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, Cesar Augusto de Magalhães - 

OAB:3237-B

 DR. ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES OAB/MT 14445/0 - para apresentar 

as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 553722 Nr: 16767-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL MOREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES G DE LIMA 

- OAB:5773

 DR. FRANCISCO EUDES G DE LIMA - OAB/MT 5773, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 22/10/2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554575 Nr: 17186-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA COSTA, MIKAELI SANTA 

ANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MATHEUS DA SILVA SANTOS, Dr. 

JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB/MT 21167, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

DESIGNADA PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 552967 Nr: 16398-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAIAN JUNIOR DA SILVA CAFÉ, ROGER 

FELIPE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO BRAIAN JUNIOR DA SILVA CAFÉ, 

Dr. JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB/MT 6833/MT, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 16H15

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532679 Nr: 5806-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FERRAZ, ALESSANDRO 

BARBOZA DA SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES, JULIANO TAVARES 

CASTILHO DE AVELLAR, MARCIO BISPO DE OLIVEIRA, KAREN DA 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191

 Visando garantir o direito de exercício da cidadania dos réus, em 

consonância com o parecer ministerial (fl. 1.125), DEFIRO o pedido (fl. 

1.115/1.116).

INTIMEM-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112002 Nr: 7516-44.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA DA SILVA DOS SANTOS, 

Filiação: Ionice da Silva, brasileiro(a), Telefone 3684.77333. 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, SANDRA DA SILVA DOS SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 171, parágrafo 2, inciso IV, do Código 

Penal, requerendo seja contra ela, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se a denunciada 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.CITE-SE e INTIME-SE 

a ré para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que a denunciada deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 275) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, 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, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549332 Nr: 508-30.2014.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCA DA COSTA FARIA, Rg: 

1790930-9, Filiação: Manoel Ramalho da Costa Faria e Santa Mônica de 

Assunção, data de nascimento: 17/09/1980, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 8436 - 6685. 

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, FRANCISCA DA COSTA FARIA praticou 

crime previsto no artigo 331 do Código Penal, requerendo seja contra ela, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se a denunciada 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.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se a acusada FRANCISCA DA 

COSTA FARIA encontra-se recolhida em alguma unidade e, caso 

contrário, PROCEDA-SE com a sua citação pela via editalícia, nos termos 

dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que a acusada deverá apresentar resposta escrita 

por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinada por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação da 

denunciada, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501907 Nr: 14771-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL PRADO PONTES, ROMULO LEONÇO 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL PRADO PONTES, Cpf: 

06033604164, Rg: 2463520.0, Filiação: Josiane Maria Prado e Luiz Silva 

Pontes, data de nascimento: 14/01/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, serviços gerais/diarista, Telefone 99336-83540. 

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, RAQUEL PRADO PONTES praticou crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 309 do Código 

Brasileiro de Trânsito, requerendo seja contra ela, instaurado o devido 

processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de 

Processo Penal, citando-se a denunciada 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 resposta à acusação em 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, 

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.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 os fins do art. 396-A, 

do Código de Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com 

a denúncia (fl. 59), porque não restou comprovada a impossibilidade do 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecidas as respostas preliminares dos réus, 

façam os autos conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538699 Nr: 9241-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VIEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX VIEIRA DE ARRUDA, Rg: 101319-0, 

Filiação: Soraia Maria Vieira Arruda, data de nascimento: 24/05/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), empacotador, Telefone 

3685.7603. 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, ALEX VIEIRA DE ARRUDA praticou crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, 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.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 57, itens 

“a” e “b”), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da 

CNGC – Foro Judicial.DEFIRO, contudo o item “c”, devendo a Secretaria 

providenciar o necessário.Oferecida a resposta à acusação do réu, 

façam os autos conclusos.CUMPRA-SE.
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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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401544 Nr: 12131-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO GOMES DA SILVA, Filiação: Ilda 

Gomes da Silva, data de nascimento: 20/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Paulo Ramos-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, LUCIANO GOMES DA SILVA praticou 

crime previsto no artigo 14 da Lei n.10826/2003, 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.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de 

constituir um profissional, o desejo de serem patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder às citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar a defesa 

atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.DEFIRO os 

requerimentos do Ministério Público na denúncia (fls. 06/07).Oferecida a 

resposta à acusação, 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, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307420 Nr: 3322-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR DA COSTA LIMA, Filiação: 

João Batista de Lima e Maria Aparecida da Costa Lima, data de 

nascimento: 22/08/1978, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 686.5365. 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, PAULO CESAR DA COSTA LIMA praticou 

crime previsto no artigo 155, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, 

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.CITE-SE e INTIME-SE o réu para 

apresentar resposta preliminar em 10 (dez) dias (art. 396, Código de 

Processo Penal). Conste no mandado que o réu deverá fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua 

citação e intimação.Em sendo a resposta negativa ou passado o prazo 

estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta 

Vara para patrocinar sua defesa atendendo os fins do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal.DEFIRO os requerimentos do Ministério Público 

na denúncia.Oferecida a resposta preliminar do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549514 Nr: 1847-87.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA COSTA, WALTHER ALVES 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI DA COSTA, Rg: 10610073, 

Filiação: Tereza Rafael da Costa e José Antônio da Costa, data de 

nascimento: 26/04/1980, brasileiro(a), natural de Jacarezinho-PR e 

atualmente em local incerto e não sabido WALTHER ALVES BATISTA, Cpf: 

06059687130, Rg: 27125335, Filiação: Aparecida das Dores Alves e Sinair 

Rosa Batista, data de nascimento: 16/10/1997, brasileiro(a), Telefone 

99967-8057. 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, VANDERLEI DA COSTA e WALTHER 

ALVES BATISTA praticou crime previsto no artigo 329, do Código Penal, 

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.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se os réus VANDERLEI DA COSTA 

e WALTHER ALVES BATISTA encontram-se recolhidos em alguma 

unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a citação editalícia de 

ambos, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que os réus deverão apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenham 

condições de constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital 

sem manifestação dos denunciados, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para fins do art. 366 do Código de Processo 

Penal.
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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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação 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)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1009111-12.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $33,898.65 ESPÉCIE: [TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO 

(CONTRATO DE GAVETA), FINANCIAMENTO DE PRODUTO]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: REINALDO LOPES 

DE ABREU Endereço: RUA EQUADOR, s/n, (LOT PRQ NAÇÕES) Jardim 

Imperial, Quadra 21, Casa, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78143-320 POLO PASSIVO: Nome: BANCO HONDA S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo de 15(quinze) 

dias apresentar sua IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VÁRZEA GRANDE, 

8 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: 1007627-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

MERCANTIL CAVALHEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004879-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008993-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008993-02.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN 

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. Compulsando os autos, verifico que o autor não 

juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada 

ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o documento sob o Id 

15702539, no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada 

por telegrama, na qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Derli Carlos”. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 
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endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

5. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário 

para análise da inicial. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem como 

comprove o recolhimento das custas pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009006-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO VORPAGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009006-98.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: ANDERSON ROGERIO 

VORPAGEL Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007310-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES GABRIEL DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007310-27.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ALCIDES GABRIEL DE BARROS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida 

pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da 

análise dos documentos que acompanham a inicial, percebo que o título 

apresentado pelo exequente possui a assinatura de apenas uma 

testemunha, o que retira a força de título executivo, mormente em se 

tratando de documento particular onde a lei exige a presença de duas 

testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III). 3. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR SEM 

ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA APARELHAR 

AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O contrato 

particular sem assinatura de duas testemunhas não tem força executiva, 

circunstância que não lhe retira a validade e eficácia, mas impede o 

manuseio da via executiva. (TJ-MS - APL: 08027450220138120018 MS 

0802745-02.2013.8.12.0018, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 04/11/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2014). 

4. Ainda, verifico que o autor não colacionou o Contrato social, no intuito 

de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, requisito 

necessário para apreciação do pedido. 5. Desta feita, oportuno à 

instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias para que sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

Art. 321, parágrafo único, CPC. 6. Intime-se. 7. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009018-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCKLANDE DE ALMEIDA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 9 0 1 8 - 1 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: ROCKLANDE DE 

ALMEIDA PORTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007538-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA FRANCISCA FORNARI (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007538-02.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA, NADIA 

FRANCISCA FORNARI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução interposta 

por ITAU UNIBANCO S/A em desfavor de J PONCIANO COMERCIO DE 

CARNES LTDA e NADIA FRANCISCA FORNARI, requerendo o recebimento 

da quantia descrita na inicial. 2. Compulsando os autos, verifico que os 

devedores residem na comarca de Sorriso/MT, conforme consta do título 

anexado aos autos. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem 

como com fulcro no artigo 101, I, do CDC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser encaminhados, 

após as baixas de estilo. 4. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 
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1001568-89.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSE ANTONIO 

LOPES Vistos. 1. Defiro o pedido formulado no id. 11021313. 2. Expeça-se 

Carta Precatória. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça, conforme id. 13226963.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320955 Nr: 17357-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NETO FIGUEIREDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS NETO FIGUEIREDO DA COSTA, 

Cpf: 94380724115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Autor, no dia 22/07/2011, celebrou com o(a) 

Requerido(o) um CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULAS DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, registrado sob o nº650147653, para ser 

restituído em 48 parcelas, consoante instrumento contratual em anexo, 

para que o(a) Requerido(a) adquirisse um bem móvel com as seguintes 

características: MARCA FORD, MODELO FIESTA HAT. SUPERCHAR, 

CHASSI 9BF10B358311403, ANO/MODELO 2005/2005, PLACA JZX3024, 

COR VERMELHA, Referido bem, encontra-se alienação fiducariamente ao 

autor, consoante cláusula 4.1, do contrato firmado entre as partes. Mesmo 

contratualmente obrigado não cumpriu o(a) Requerido(a) o avençado no 

instrumento contratual, posto que não pagou desde a 9º parcela, vencida 

em 22/04/2012, totalizando um débito de R$18.992,01. Dá-se à causa o 

valor de R$18.992,01

Despacho/Decisão: Vistos.1. Ciente do pedido do autor em fl. 77.2. Pois 

bem. Compulsando os autos verifico que foram efetuadas várias 

tentativas de localização do requerido, todavia, restando todas 

infrutiferas. Denoto ainda que o feito tramita há vários anos sem a 

resolução a vista da não citação da parte. 3. Assim, a fim de que o 

processo atinja seu fim, tendo em vista que o autor em outras 

oportunidades pugnou pela citação por edital, neste momento, em atenção 

aos principios da celeridade processual e duração razoável do processo, 

com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de 

citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.4. Após o prazo e não havendo 

resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o(a) 

ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil. 5. Após, 

conclusos para deliberações.6. Às providências.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV),

 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 03 de outubro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275578 Nr: 18893-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMAR BATISTA DA CRUZ, Cpf: 

57169721104, Rg: NADA CONSTA, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a Intimação da parte Requerida para, expirado o 

prazo deste edital de intimação, o cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: Por meio do CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Nº808610, celebrado em 22 de junho de 2009, operou-se em 

favor da requerida o arrendamento mercantil (leasing) do seguinte bem: 

MODELO GOL 1.0 (GS/NF), MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 

2009/2010, CHASSI 9BWAA05U0AT040288, PLACA MT/NJS 6996, COR 

VERMELHO FLASH, MOVIDO GASOLINA/ETANOL. O arrendamento em 

apreço fora contratado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, vencíveis 

mês a mês, no valor nominal de R$769,32, cada, ou seja, pré-fixadas. 

Ocorre que a arrendatária deixou de cumprir o pactuado, estando a dever 

as PARCELAS VENCIDAS nos dias de 22/04/2011 (prest. nº23/61), 

22/06/2011 (prest. nº25/61) e 22/07/2011 (prest. nº26/61), sendo que o 

débito atinge o valor de R$2.762,23, saldo atualizado até o dia 08/09/2011, 

e ainda as PARCELAS VINCENDAS (prest. nº28/61 a 61/61), no total de 

R$26.156,88. A requerida está a dever ao requerente a importância de 

R$28.919,11, referente ao saldo devedor do contrato (prestações 

vencidas e vincendas), devidamente calculado até a data de 08/09/2011, 

vez que não cumpriu o pactuado, nos termos da legislação específica. O 

bem arrendado e acima descrito, por força de obrigação lícita, permanece 

na posse temporária e precária da requerida. Tornando-se inadimplente, 

consequentemente, deixou de prover a essência fulcral da contratação e, 

em razão do descumprimento essencial havido, não poderão continuar em 

suas mãos, eis que sua conservação, originada na relação da 

dependência contratual, tornou-se injusta. A restituição do bem ao 

Requerente, está, pois, amparada também pelo alcance do artigo 1210, do 

citado Código Civil, diante do flagrante esbulho possessório em 

continuidade do cometimento. O requerido está devidamente constituída 
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em mora, através de instrumento de protesto. Assim, devidamente 

constituído em mora, nada respondeu, e, pior ainda, nada fez no sentido 

da pronta devolução do bem, então ilicitamente por si retido. Eis que, já 

ocorrida a rescisão em razão do inadimplemento, imperava a 

superveniente devolução do veículo em arrendamento para o requerente, 

seu proprietário, conforme expressa a legislação específica. Assim, 

permanecendo na posse do bem que não lhe pertence, a requerida 

passou a retê-lo em nítido esbulho possessório. Dá-se à causa o valor de 

R$28.919,11.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de pedido formulado pelo 

exequente, requerendo o arresto nas contas bancárias em nome do 

executado.2. Todavia, a parte vencida ainda não foi intimada a efetuar o 

pagamento, considerando que fora citada, por edital, na fase de 

conhecimento (fls. 80/83).3. Desta forma, deixo de acolher o pedido de fls. 

164/165, considerando o que dispõe o art. 513, § 2º do CPC e determino a 

intimação da parte devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º), para 

cumprimento da obrigação, nos termos da decisão de fls. 151.4. Não 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação do 

crédito.5. Às providências..

Advertência: Adverte-se ao devedor de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525),

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 05 de outubro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 9297-72.2005.811.0002

 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): MEGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, KEILA 

CAVALCANTE ESCARPIM, OSEIAS MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT

 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.: 433944 Nr: 3405-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - PRIMO ROSSI ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399471 Nr: 11037-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON G V DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280221 Nr: 24111-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, VALDECIR MATEUS, HENRIQUE MATHEUS, EUNICE DE OLIVEIRA 

MATEUS, VANESSA LUCIANA SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, retirar a Carta 

Precatória expedida nestes autos, no prazo de 05(cinco) dias, e 

providências a sua devida distribuição ao Juízo Deprecado com as 

respectivas custas pertinentes. Nada mais, ____Joseline Maria Martins da 

Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440941 Nr: 7293-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C R A DA SILVA AÇOUGUE, UARACY BEZERRA 

BARBOSA, SILMARA ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILLIAN TONELLO - 

OAB:17979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14.258-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte embargada, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432997 Nr: 2784-05.2016.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 634 de 643



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA MARIA 

DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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.: 303461 Nr: 24409-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOARES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, retirar a Carta 

Precatória expedida nestes autos, no prazo de 05(cinco) dias, e 

providências a sua devida distribuição ao Juízo Deprecado com as 

respectivas custas pertinentes. Nada mais, ____Joseline Maria Martins da 

Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 205036 Nr: 1016-25.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROSIMAR PEREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18.678

 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.: 245868 Nr: 6156-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DO CARMO GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336311 Nr: 4748-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON BOTELHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401714 Nr: 12231-51.2015.811.0002

 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 DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA, SILVANA 

BARBOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 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.: 9441 Nr: 808-61.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCETOYA COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, RICARDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3110/MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271198 Nr: 13397-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA, GUERINO APARECIDO RIGILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que foram opostos Embargos à Execução por 

dependência a estes autos, conforme se verifica no sistema Apolo, 

determino a remessa do presente feito à Secretaria deste Juízo para que 

seja realizado o apensamento ao de nº 15400-41.2018.811.0002 - 

Cód.550949.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.
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.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352061 Nr: 17363-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALEIXO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS 

- OAB:MT 9.454, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que foram opostos Embargos à Execução por 

dependência a estes autos, conforme se verifica no sistema Apolo, 

determino a remessa do presente feito à Secretaria deste Juízo para que 

seja realizado o apensamento ao de nº 14962-15.2018.811.0002 - Cód. 

549891.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223947 Nr: 4217-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M. - DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULIO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M PINTO FILHO - 

OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que foram opostos Embargos à Execução por 

dependência a estes autos, conforme se verifica no sistema Apolo, 

determino a remessa do presente feito à Secretaria deste Juízo para que 

seja realizado o apensamento ao de nº 16314-08.2018.811.0002 - 

Cód.552796.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331615 Nr: 342-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Unipark em Várzea Grande, na conta única eletrônica 

do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de 

guias, diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008937-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENIR REZENDE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008937-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WALDENIR REZENDE SILVA 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005832-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

JOACIR BENEDITO NEPONOCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD 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 

1005832-52.2016.8.11.0002; AUTOR(A): JOACIR BENEDITO 

NEPONOCENO RÉU: BANCO ITAUCARD 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: 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))
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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. Inicialmente, CHAMO o feito à ordem, para o fim de revogar a 

decisão anterior (id 15751832), considerando que fora lançada 

equivocadamente no presente feito. 2. Outrossim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes indicar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, pertinentemente, sob pena de indeferimento. 3. 

Com a resposta nos autos, conclusos. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008929-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZATTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008929-89.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO ZATTAR Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que apesar de ter sido juntadas guias e comprovante de pagamento da 

custas processuais e taxas judiciárias, as mesmas vieram em branco, 

sendo estes requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. , 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006954-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIVELTON FERREIRA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006954-32.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME, ELIVELTON FERREIRA 

MENDONCA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. A. GARCIA EIRELI - ME (RÉU)

ALESANDRA GESLAINE ALENCAR (RÉU)

DANIEL BERNARDO GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007036-63.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: A. 

G. A. GARCIA EIRELI - ME, ALESANDRA GESLAINE ALENCAR, DANIEL 

BERNARDO GARCIA 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: 1008768-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (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 7 6 8 - 7 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEXAS 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. .. 1. Em análise aos autos, 

verifico que a parte autora indicou na inicial o valor de R$27.590,43 (vinte 

e sete mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos) como 

sendo a totalidade do débito, todavia, em petição de ID. 15595440 o autor 

informa que o requerido efetuou o pagamento das parcelas 10/07/2018 à 

10/08/2018 no valor de R$ 2.432,08 referente ao grupo e cota n.º 

8579/115, porém o requerido encontra-se em débito com relação ao grupo 

e cota n.º 8659/034. 2. Em que pese o juiz tenha a possibilidade de corrigir 

de oficio o valor dado à causa, no caso em comento o autor deverá aditar 

a exordial a fim de corrigir o valor dado à causa. 3. Verifico ainda, que o 

autor colacionou ao feito as Notificações Extrajudiciais, no entanto, com 

endereço incompleto do requerido, e encaminhadas a bairro diverso ao 

informado no contrato pactuado pelas partes, onde estas retornaram com 

o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, deste modo, o autor não comprovou 

a mora do requerido em relação ao débito. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. A notificação 

extrajudicial, para ser válida, tem que ser enviada ao endereço completo 

fiduciante declinado pelo mutuário quando da contratação. Tentativa de 

notificação em endereço incompleto não caracteriza a mora. AGRAVO 

DESPROVIDO DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70075172957, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir 

Felippe Schmitz, Julgado em 13/09/2017)”. 5. Assim, oportunizo a autora a 

emenda da inicial, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

esclareça/adéque o valor da causa e sane a irregularidade acima 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 637 de 643



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009034-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER ZENON DE GUSMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009034-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JADER ZENON DE GUSMAO Vistos. .. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor não 

juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada 

ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o documento sob o ID. 

15729962, no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada 

por telegrama, na qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Eulina Sebastisna Gusmão”. 4. Ocorre que, de acordo com 

o entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o 

telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: “E M E N T 

AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO 

PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – 

INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito”. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). 5. Ademais, denoto 

que dentre a documentação necessária não consta os comprovantes do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001341-65.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: S. W METAL INDUSTRIA E 

COMERCIO METALURGICA LTDA - ME Vistos. .. 1. Apreendido o veículo 

conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 15746446), 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 26/09/2018 

e o pagamento da integralidade do débito (R$ 227.690,24) fora realizado 

em 03/10/2018, dentro do prazo legal, conforme comprovante de ID. 

15731507, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL ALVES DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001975-27.2018.8.11.0002; AUTOR(A): IVANIL ALVES DE OLIVEIRA 

SOUZA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de pedido da 

autora para parcelamento das custas processuais, em face de alegada 

dificuldade financeira. 2. Pois bem. De acordo com o artigo 98, § 6º, do 

CPC, “conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. 3. Há que se ressaltar que as custas processuais e 

despesas processuais não são sinônimas, sendo as primeiras gastos com 

serviços público prestados e as últimas aqueles praticados por terceiros. 

4. Nesse sentido, já se pronunciou o STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA 

INDIRETA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. 

CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 

PROVAS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CPC. AMPLIAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que 

custas não se confundem com despesas processuais, pois estas se 

referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial. 2. O 

conceito de custas previsto no art. 22 do CPC não pode ter interpretação 

ampliativa para abranger as despesas com a produção de provas 

periciais. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 830511 SP 

2006/0056688-0 - SEGUNDA TURMA – Publicação DJe 15/10/2010, 

Julgamento 28 de Setembro de 2010, Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES)”. 5. Assim, verifica-se que o parcelamento previsto no artigo 

98, §6º, do CPC, abrange tão somente as despesas do processo, mas não 

prevê o mesmo benefício quanto as custas processuais. 6. Assim, por 

ausência de previsão legal, indefiro o pedido de parcelamento das custas. 

7. Na sequência, vez que aportou ao processo em ID. 15716393 decisão 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, mantendo a decisão que 

indeferiu a justiça gratuita, oportunizo a autora, o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000658-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

DANIEL FIGUEIREDO RAMOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HONORIO DE SOUZA MATTOS (REQUERIDO)

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000658-28.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: HONORIO DE SOUZA MATTOS Vistos. 1. Cumpra-se 

integralmente a sentença anteriormente proferida, em especial o item 8. 2. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003660-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

GILMARA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003660-06.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: GILMARA DA COSTA - ME, GILMARA DA COSTA 

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: 1000578-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000578-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de UBIRAJARA 

CIPRIANO DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de Id. 12814305, o autor veio aos autos requerendo a desistência 

da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a parte autora desiste 

do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000368-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000368-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA APARECIDA SANTOS DE 

SOUSA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MARIA 

APARECIDA SANTOS DE SOUSA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de Id. 12366885, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a parte autora 

desiste do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007890-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL SALVADOR DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007890-91.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LOURIVAL SALVADOR DE BARROS 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000231-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

BENTO PEDROSO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN 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 

1000231-65.2016.8.11.0002 AUTOR(A): BENTO PEDROSO DE AMORIM 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. . 1. BENTO PEDROSO DE 

AMORIM, qualificado nos autos, promoveu em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, também devidamente qualificado nos autos, Ação De 

Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais C/C Consignação em 

Pagamento de Parcelas Atrasadas C/C Liminar de Manutenção de Posse, 
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Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e Spc. 2. Aduz, o requerente, que 

celebrou com a requerida o Contrato de Financiamento no valor de R$- R$ 

71.396,16 (setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis 

centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito parcelas) mensais de 

R$ 1.187,42 (hum mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos), para aquisição do Veículo VW/Voyage CL MA, Ano 2015/2015, 

Cor Branca, Placa QBU-4515. 3. Todavia, alega que as prestações são 

desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram 

excessivamente o consumidor, tais como, juros remuneratórios, multa 

contratual, capitalização mensal dos juros, comissão de permanência, 

custas e despesas com cobranças, cumulação de correção monetária 

com juros de mora e multa de mora, tarifa de liquidação antecipada, 

cláusula de vencimento antecipado do débito, pedindo, ainda a declaração 

de inconstitucionalidade da medida provisória 2.170-36 (ART. 5º). 4. Para 

tanto, requereu a revisão do contrato firmado entres as partes, 

objetivando que tais encargos sejam afastados. 5. Assim, pugnou pela 

liminar para o depósito em juízo das parcelas, com a consequente 

manutenção na posse no veículo, bem como que a requerida fosse 

impedida de incluir seu nome no cadastro dos inadimplentes e no mérito 

fosse declarada a abusividade de algumas cláusulas previstas no 

contrato. 6. A liminar fora indeferida, conforme se depreende da decisão 

com Id. 1625026. Não conformado, o autor buscou a reforma da decisão 

através de recurso de Agravo de Instrumento junto ao E. Tribunal de 

Justiça, recurso este que não foi conhecido por aquela Corte. 7. Citada, a 

parte requerida contestou os pedidos (Id. 4282026) alegando a 

inexistência de onerosidade excessiva no contrato, pugnando, ao final, 

pela improcedência do pedido. 8. Intimada, a autora não impugnou a 

contestação, consoante Id. 5864541. 9. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 10. 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 11. Trata-se 

de Ação Revisional, promovida por BENTO PEDROSO DE AMORIM, 

qualificado nos autos, promoveu em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A, 

partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no 

relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 12. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 13. 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 

reputa ilegais ou abusivos. 14. Afinal, o contrato pactuado entre as partes 

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. 15. 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. 16. Prevalece 

atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o 

equilíbrio da relação contratual. 17. 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, 

fazendo o uso do contrato anexado nos autos de Busca e Apreensão nº 

1003051-57.2016.8.11.0002, conexa a esta ação, utilizando-me, portanto, 

do instituto da prova emprestada. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 18. 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”. 19. Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados. 

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). 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 

conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual 

seria a taxa aplicada. 24. Assim, considerando que o Autor tampouco 

comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso 

da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de 

excessividade e abusividade. 25. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 26. O 

autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma 

capitalizada, pelas instituições financeiras, nos contrato de financiamento 

de veículo. 27. 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). 28. Assim, uma vez que o 

contrato pactuado (contrato aditado) informa a taxa de juros mensal 

(1,89%) e a anual (25,19%), e essa última é superior ao duodécuplo da 

mensal (1,89 x 12 = 22,68%), conforme se verifica do documento 

acostado nos autos de busca e a apreensão, entendo que restou prevista 

de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, 

portanto, legal a sua cobrança. 29. Por isso, tal pleito improcede. DA 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 30. 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. 31. No caso dos autos, reza o item “5” da Cédula de 

Crédito Bancário (Id. 3031924) que se ocorrer impontualidade no 

pagamento, o cliente pagará comissão de permanência com base na taxa 

de juros da cédula e juros de mora de 12% ao ano, além de multa 

contratual de 2%. 32. Portanto, em face da cumulação, a comissão de 

permanência deve permanecer, excluindo-se os demais encargos 

moratórios. 33. Nesse sentido: Súmula 472. A cobrança de comissão de 

permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 34. Dessa 

forma, em face da cumulação com outros encargos, a comissão de 

permanência deve permanecer, limitando-se à soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os juros 

moratórios e multa contratual. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA 

PROVISÓRIA 2.170-36 (art. 5º) 35. Em relação à alegada 

inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal norma, 

quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os requisitos 

de relevância e urgência necessários para a edição das medidas 

provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o STF via controle 

abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. 36. A questão pende de 

discussão em nossa Corte maior, motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a presunção de 

constitucionalidade das normas egressas do legislador. 37. Em assim 

sendo, improcede o pleito de inconstitucionalidade. DA CUMULAÇÃO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA COM JUROS DE MORA E MULTA DE MORA 38. 

Não vislumbrei dos autos, a cumulação de correção monetária com juros 
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de mora e multa moratória, motivo pelo qual, torna-se prejudicado o pedido. 

DAS CUSTAS E DESPESAS COM COBRANÇAS 39. Igualmente, resta 

prejudicado a análise do pedido de exclusão das custas e despesas de 

cobranças, na medida em que não ficou demonstrada a sua cobrança. DA 

TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA 40. Ostenta-se abusiva e contrária 

aos artigos 51, IV, e 52, § 2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

a cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário e tarifa de liquidação 

antecipada. 41. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO - REVISIONAL - 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA NO PACTO - AFASTAMENTO EM FACE DA 

COBRANÇA DE DEMAIS ENCARGOS DA MORA - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO 

ANTECIPADA E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. Em razão da ausência de cláusula que autorize a 

Comissão de permanência, não há falar em legalidade na cobrança ou 

substituição do sobredito encargo. Ademais, nos termos das Súmulas 30, 

294 e 296 do STJ, a comissão de permanência é inacumulável com os 

demais encargos da mora. Ostenta-se abusiva e contrária aos artigos 51, 

IV, e 52, § 2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de 

tarifa de emissão de boleto bancário e tarifa de liquidação antecipada. (Ap 

63726/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 24/02/2012)”. 42. No caso dos 

autos, verifico que não há previsão da referida tarifa no contrato de 

financiamento, bem como não incide no valor cobrado pela instituição 

financeira. 43. Por esta razão improcede o pleito nesse sentido. DA 

CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO 44. Em seu pedido, 

a autora pugnou pela anulação da cláusula que contém a previsão de 

vencimento antecipado do débito em caso de inadimplemento. 45. Todavia, 

ressalto que a referida cláusula decorre de previsão legal, sendo 

perfeitamente válida sua aplicação, em havendo o inadimplemento de 

parcelas do débito. 46. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. VENCIMENTO ANTECIPADO 

DA DÍVIDA. Cláusula contratual que decorre de previsão legal, sendo 

perfeitamente válida sua aplicação, em havendo o inadimplemento de 

parcelas do débito. PREQUESTIONAMENTO. O prequestionamento de 

normas constitucionais e infraconstitucionais fica implicitamente atendido 

nas razões de decidir do acórdão, o que dispensa manifestação individual 

de cada dispositivo legal suscitado. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70066715129 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016)”. 47. Portanto, válida a 

referida cláusula, improcede o pleito neste sentido. DA 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 48. O reconhecimento da abusividade 

nos encargos exigidos no período da normalidade contratual ensejam a 

descaracterização da mora. 49. No caso dos autos, conforme declarado 

neste decisório, as tarifas não são abusivas, de maneira que não há o que 

falar em descaracterização da mora. DO DISPOSITIVO 50. Posto isso, e, 

por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para manter 

a comissão de permanência, limitando-se à soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os juros 

moratórios e multa contratual. 51. Em razão da sucumbência mínima do 

requerido, condeno a autora 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. 52. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 53. Caso tenha sido 

consignado algum valor nos autos, autorizo a expedição de alvará judicial 

em prol da instituição financeira. 54. P.I.C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008462-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TIAGO PEREIRA DE BARROS Vistos. 

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, em face de 

TIAGO PEREIRA DE BARROS, também qualificado, visando liminarmente à 

apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente 

em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva 

do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (id 10969743). Efetivada a medida liminar, com a citação da parte 

requerida (id 11180916) e a apreensão do veículo (id 11180908), fora 

apresentada contestação com pedido de purgação de mora de forma 

parcelada (id 11410935). 3. Devidamente intimado, o autor apresentou a 

sua impugnação (id 11993139). 4. Vieram-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO DA 

PURGAÇÃO DA MORA 6. No caso dos autos, a parte devedora pugnou 

pelo pagamento das parcelas de forma parcelada, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse o pagamento integral do débito. 7. Pois bem, com 

o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

não há mais falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos 

do respectivo §2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus”. 8. Neste sentido, trago o julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O 

Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao 

devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não 

havendo, portanto, possibilidade de purga da mora, apenas pelo 

pagamento das parcelas atrasadas. - Conforme julgamento do 

REsp.1.418.593, representativo da controvérsia, há necessidade de 

pagamento integral da dívida, isto é, pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas. (TJ-MG - AI: 10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/07/2015).” 9. Há também precedentes no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 21/09/2015)” 10. Desta forma, e considerando que no mandado de 

citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para o 

requerido efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, e 

tendo decorrido tal prazo, o mesmo quedou-se inerte, tenho que o pedido 

inicial merece acolhimento. 11. Em especial, verifico que houve o 

reconhecimento da parte requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, 

em não havendo o pagamento da integralidade do débito pendente, deverá 

responder pela sua inércia. 12. Portanto, fica consolidada a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. DISPOSITIVO 13. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, 

por conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

14. Custas pagas na distribuição. Condeno o requerido ao pagamento dos 
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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 que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. 15. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 16. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 642 de 643



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 643 de 643


		2018-10-09T09:34:39-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




