
Poder Judiciário

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quarta-Feira, 10 de Outubro de 2018 - Edição nº 10356

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 4
Entrância Especial 4
Comarca de Cuiabá 4
Diretoria do Fórum 4
		Central de Arrecadação 4

Varas Cíveis 10
		1ª Vara Cível 10
		2ª Vara Cível 14
		3ª Vara Cível 15
		4ª Vara Cível 26
		5ª Vara Cível 38
		6ª Vara Cível 55
		7ª Vara Cível 59
		8ª Vara Cível 67
		9ª Vara Cível 80
		10ª Vara Cível 84
		11ª Vara Civel 97
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 101
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 115
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 127
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 130
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 132

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 132
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 132
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 135
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 136
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 137
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 142

Varas Especializadas da Fazenda Pública 153
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 153
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 170
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 178
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 189
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 195
		Vara Especializada de Execução Fiscal 205

Vara Especializada do Meio Ambiente 209
Varas Criminais 210
		1ª Vara Criminal 210
		2ª Vara Criminal 210
		3ª Vara Criminal 212
		4ª Vara Criminal 212
		5ª Vara Criminal 215
		8ª Vara Criminal 215
		9ª Vara Criminal 216
		10ª Vara Criminal 216
		11ª Vara Criminal - J. Militar 217
		12ª Vara Criminal 217
		13ª Vara Criminal 218
		14ª Vara Criminal 218
		Vara Especializada Contra o Crime
Organizado, os Crimes Contra a Ordem
Tributária e Econômica e os Crimes Contra a
Administração Pública 219

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 231
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 231
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 240

Varas Especializadas da Infância e
Juventude 242
		1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 242

Juizados Especiais Cíveis 244
Juizado Especial Criminal Unificado do
Centro 244
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental
de Cuiabá 245

Juizados Especiais 246
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 246

Comarca de Rondonópolis 246
Diretoria do Fórum 246
		Central de Arrecadação e Arquivamento 246

Varas Cíveis 247
		1ª Vara Cível 247
		2ª Vara Cível 252
		3ª Vara Cível 254
		4ª Vara Cível 266

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 301
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 301
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 305

Varas Especializadas da Fazenda Pública 315
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 315
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 325

Varas Criminais 348
		1ª Vara Criminal 348
		2ª Vara Criminal 348
		3ª Vara Criminal 350
		4ª Vara Criminal 353
		5ª VARA CRIMINAL 355
		Vara Especializada em Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher 361
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental 369

Comarca de Sinop 370
Diretoria do Forúm 370
		1ª Vara Cível 370
		2ª Vara Cível 374
		3ª Vara Cível 375
		4ª Vara Cível 391
		5ª Vara Cível 398
		6ª Vara Cível 400
		7ª Vara Juizado Especial 424
		1ª Vara Criminal 441



		2ª Vara Criminal 443
		3º Vara Criminal 443
		4ª Vara Criminal 444
		Vara Especializada da Infância e Juventude 448

Comarca de Várzea Grande 448
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 448
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 448
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 452
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 453

Varas Cíveis 453
		1ª Vara Cível 453
		2ª Vara Cível 458
		3ª Vara Cível 459
		4ª Vara Cível 468

Varas Especializadas da Fazenda Pública 473
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 473
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 479
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 506

Varas Criminais 509
		1ª Vara Criminal 509
		2ª Vara Criminal 510
		3ª Vara Criminal 511
		4ª Vara Criminal 511
		6ª Vara Criminal 511
		Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 513
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 513



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0729115-15.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

DRA. EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS (OAB/MT 13.829)

 Vistos etc.

Trata-se de expediente protocolado pela causídica DRA. EDIVANA 

PEREIRA DOS SANTOS cujo teor requer a localização e emissão de 

certidões de registro civil e certidões negativas do TJMT para instrução de 

propositura de ação judicial de usucapião.

 Pois bem.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 

Foro Extrajudicial (CNGCE/MT) apenas prevê a gratuidade dos atos 

notariais e registrais aos que se declararem pobres na forma da lei ou 

estiverem assistidos por Defensor Público ou Núcleo Jurídico de 

Faculdade de Direito (item 3.7.1.7.1).

A legislação federal versa sobre assistência do Estado apenas na seara 

judicial. A Lei 1.060/50 estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados. Outrossim, a Constituição Federal 

em seu artigo 5º, LXXIV estabelece que o Estado somente prestará 

assistência jurídica aos hipossufientes, não mencionando casos 

extrajudiciais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora nesse 

sentido, senão vejamos:

 “A gratuidade de justiça obsta a cobrança de emolumentos pelos atos de 

notários e registradores indispensáveis ao cumprimento de decisão 

proferida no processo judicial em que fora concedido o referido benefício. 

Em síntese, os beneficiários da justiça gratuita tem isenção dos 

emolumentos nas serventias notariais e registrais para os atos 

necessários ao cumprimento da decisão judicial. (STJ. 2ª Turma. AgRg no 

RMS 24.557-MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/2/2013).”

 Outrossim, prescreve a carta magna em seu artigo 5º que as informações 

e certidões pessoais são garantidas para dados referentes à própria 

pessoa ou a coletividade, in verbis:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado;

 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas:

 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Insta salientar que no tocante aos assentos de registro civil, também é 

válida a normativa para solicitar documentos em nome próprio, sendo que 

a carta magna tão-somente prevê gratuidade de atos notariais aos 

reconhecidamente pobres no que tange às certidões de nascimento e de 

óbito (artigo 5º, LXXVI).

Posto isto, por ausência de previsão legal, INDEFIRO os pedidos 

formulados por EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS.

 Intime-se a requerente via DJE para conhecimento.

Após, arquive-se o presente observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837248 Nr: 42090-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSMOS RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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$ 

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.: 717056 Nr: 11030-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAISA GOMES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

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

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

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

R$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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881781 Nr: 17863-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, EURÍPEDES 

ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11192, FELICIO ROSA 

VALARELLI JÚNIOR - OAB:12798-A

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

OAB:39.274/PR

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 413,42(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para recolhimento 

da guia de custas. E para a parte requerida o valor de R$ 206,71(duzentos 

e seis reais e setenta e um 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 – 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160086 Nr: 35978-73.2016.811.0041

 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: ZILDO MARTINS DE JESUS

 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 Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170213 Nr: 40262-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO BORGES

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, 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.: 1084361 Nr: 3570-29.2016.811.0041

 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: SILVESTER ALMEIDA 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: 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$ 

578,79 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta 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$ 165,36(cento e 

sessenta e cinco reais e trinta 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.: 712534 Nr: 6853-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO AURINO DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088143 Nr: 5278-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA SILVA DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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):
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 Cod. Proc.: 792358 Nr: 46454-15.2012.811.0041

 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: HELENO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTANGE PRÉ-MOLDADOS E ONSTRUÇÃO 

CIVIL, VILMARK ANDRADE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

2.629,94 (dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.314,97(um mil e trezentos e 

quatorze reais e noventa e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.314,97(um mil e trezentos e quatorze reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802312 Nr: 8775-44.2013.811.0041

 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: CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIEDA REZENDE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIEDA REZENDE BRITO - 

OAB:12.816

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

devidamente INTIMADA à parte requerente/embargado, 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.: 403858 Nr: 36478-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A, 

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, FIDC NP MULTISEGMENTOS 

CREDITSTORE, BANCO DO BRASIL S.A, PAPELARIA DUNORTE LTDA, 

MAKRO ATACADISTA S/A, REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA, LOG 

INFORMATICA LTDA, MARCIO SCHMAEDECKE, P. DA S. WILLEMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Lazzaretti - 

OAB:27489/RS, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, 

ARIANE DE SOUZA MONARO - OAB:13094-B, BETTÂNIA MARIA 

GOMES PEDROSO - OAB:6522, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:357590, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, Lucas Thimmig Diel - 

OAB:50.735/RS, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, LUÍS 

ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - OAB:12477, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

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

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

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

649,27 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e sete 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$235,84(duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330852 Nr: 2375-87.2008.811.0041

 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: TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC, AGAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIANE MARQUES 

PARACATÚ - OAB:12.177, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-A/MT, TATIANA VILLAR PRUDENCIO - OAB:9887-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$ 

1.034,76 (um mil e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$487,88 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$517,38(quinhentos e dezessete reais e trinta 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.: 776517 Nr: 29837-77.2012.811.0041

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

 PARTE AUTORA: ELISIANE MARCIA MARCONDES

 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:OAB/MT 11.065-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$ 

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 

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.: 732696 Nr: 28894-94.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 908622 Nr: 35922-11.2014.811.0041

 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: OSVALDINA SARAIVA DE ABREU, CARLOS ANTONIO 

NAVARRO DE ABREU

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

1.155,84 (um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$577,92(quinhentos e setenta e 

sete reais e noventa e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 577,92(quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois 

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.: 755576 Nr: 7615-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PORCIDONE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOÃO 

PAULO CARVALHO DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, 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$ 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814616 Nr: 21076-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTENIO PASCOAL ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791/O, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

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

devidamente INTIMADA à parte impugnante, 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.: 742392 Nr: 39281-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CORIOLANDO JUNIOR CALEGARI DE 

AZEVEDO, MARCILENE MARQUES DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - 

OAB:9.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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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.: 754856 Nr: 6849-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alonso Lemes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN WASHISGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 759478 Nr: 11784-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA CLAUDIA SANTOS O BRIEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/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$ 

298,04 (duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 91,33(noventa e um 

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 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.: 747292 Nr: 44535-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO PAELO

 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: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 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.: 935076 Nr: 52090-88.2014.811.0041

 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: JESSICA ALBANO BUENO

 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: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$ 

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.: 1044854 Nr: 43856-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE ANGELO MEDRADO

 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 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$ 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153714 Nr: 33334-60.2016.811.0041

 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: RYSLAYNE MARQUES FERREIRA 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: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914733 Nr: 39990-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-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$ 

4.646,44 (quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$2.323,22(dois mil e 

trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 2.323,22(dois mil e trezentos e vinte e três reais e 

vinte e dois 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.: 996843 Nr: 22086-34.2015.811.0041

 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: JARINA SEBASTIANA NASCIMENTO XAVIER, LILIAN 

TEREZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 99, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071743 Nr: 56188-82.2015.811.0041

 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: UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 49, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021437 Nr: 32633-36.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

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

S.A., CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO 

DAYCOVAL S. A, BANCO PAN S.A, BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 48, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 4784-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE FORMATURAS ASSESSORIA SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA ANGELO ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE NOLETO BARBOSA - 

OAB:18981, LORENA BARBOSA CARNEIRO - OAB:22823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 61, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954505 Nr: 2325-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 50, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762547 Nr: 15078-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO ALMEIDA OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 318, certifico que tendo em vista que 

o TJMT deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a 

ação e inverter os ônus de sucumbência, de modo que a parte autora 

torna-se responsável pela obrigação. Dessa forma, considerando que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, devolva-se o feito para o 

arquivamento definitivo.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119908 Nr: 18739-56.2016.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO LEON LEITE

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

BANCO SANTANDER S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL, BANCO 

BONSUCESSO S.A - BV FINANCEIRA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO WOLKSWAGEN S/A, BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, 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.: 930877 Nr: 49749-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG COSTA & COSTA LTDA ME, JAMES KLÉBER 

GOMES DA COSTA, ROSINETE AIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 49, certifico que a sentença 

determinou que as custas e despesas processuais fossem cobradas na 

forma pro-rata, tal como acolheu preliminar de ilegitimidade do polo passivo 

de modo a permanecer somente a parte Rosinete Aires Costas. 

Verifica-se a veracidade das alegações da parte, devendo as custas do 

processo ser rateadas entre as partes SICOOB COOPERATIVA e 

ROSINETE AIRES COSTAS.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

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)
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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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, promovo a republicação do item 9 da 

decisão/despacho de id 15785583, para devida intimação do(s) terceiro(s) 

interessado(s) Edmundo Ferreira da Rocha e Wagnaldo Souza Farias, 

representado(s) pelo(s) causídico(s) Claudia Felicio Garcia, Cassão Jure 

Ferreira Sales e André Luis Augusto Martins: "(...) 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. (...)". Cuiabá, 

9 de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1293978 Nr: 6181-81.2018.811.0041

 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: 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO 

DA AMAZONIA, OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL LUIZ THOMAZ BASTOS - 

OAB:122.443, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Devesa Cintra - 

OAB:14.320 OAB/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Jocler 

Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1054688 Nr: 48614-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO TEIXEIRA RAMOS, DOMINGOS CESAR DA 

SILVA SANTOS, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, FERNANDA MARIA CICERO DE SÁ 

SOARES - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 Impulsiono o presente feito, intimo a falida na pessoa do sócio 

representante Sr. Edmundo Luiz Campos Oliveira OAB/MT 1824, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no parágrafo 
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único do art.36 do D.L 7.661/45.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1031178 Nr: 37340-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACY GRECCO, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lina Pereira Lopes 

Grecco - OAB:9304, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11800, 

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Certifico que houve irregularidade na intimação da falida na pessoa de 

seu sócio acerca da decisão de fl. 29, uma vez que o mesmo não estava 

cadastrado no processo, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo 

assim, intimo a falida na pessoa de seu sócio, Sr. Edmundo Luiz Campos 

Oliveira OAB/MT 1824, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

consoante o art.36, parágrafo único, do D.L n° 7.661/45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126903 Nr: 21697-15.2016.811.0041

 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: LUIS FERNANDO SODRE LOPES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

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

úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232110 Nr: 15569-42.2017.811.0041

 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: MARCO ANTÔNIO FERREIRA VALE, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GERALDO FAGUNDES 

- OAB:MG 128.297, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA TORRES - 

OAB:131094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

se manifestar nos presentes autos no prazo comum de 15(cinco)dias 

úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1330709 Nr: 15773-52.2018.811.0041

 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: A. S. AMARAL HOTEL ME - HOTEL POUSADA ROSA 

DOS VENTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:18038/MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:13290/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232107 Nr: 15566-87.2017.811.0041

 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: BENEDITO MARQUES DE MORAES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Requerida e o Administrador Judicial para 

se manifestar nos presentes autos no prazo comum de 15 (quinze) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1131773 Nr: 23784-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FREITAS BARRETO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277556 Nr: 1060-72.2018.811.0041

 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: VERGILIO MARCOS CASTANHO DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS - OAB:MT/4.962-B, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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.: 1247740 Nr: 20433-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLETTENBERG SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRENZE ENERGÉTICA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NECKEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT, MARCIA ZANIN - OAB:24478-PR

 Vistos em correição ordinária.

Remetam-se os autos à redistribuição, nos termos da Resolução n. 

11/2017/TP, publicada no DJe n. 10.140, de 16/11/2017.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de novembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 738957 Nr: 35562-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S. A., EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E DISTRIBUIDORA E 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, ITAU 

UNIBANCO S/A, TELEFONICA BRASIL S/A, MUNICIPIO DE CUIABA

MUNICIPIO DE CUIABA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:313.863/SP, JOÃO LUCAS SOUZA PIRES - OAB:13336, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056/MT, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP

 Autos Código 738957

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 152 para arbitrar os honorários do Sr. 

Administrador Judicial em 5% (cinco por cento) do total da venda dos bens 

da requerida, reservando-se 40% (quarenta por cento) do montante 

devido para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 

da LRF, nos termos do art. 24 e seus parágrafos.

 “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do 

administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do 

devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no 

mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

 §1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não 

excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos 

à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

 § 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao 

administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos 

arts. 154 e 155 desta Lei.

 (...)” destaquei

Intime-se o ilustre administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assinar termo de compromisso e, passo seguinte, dar início à arrecadação 

de bens e demais incumbências pertinentes ao encargo, sob pena de sua 

imediata substituição por outro profissional.

Por fim, certifique-se o cumprimento das determinações contidas na 

sentença de fls. 87/88v, bem como da determinação de expedição de 

novo ofício ao CRI do 2º Ofício desta Comarca (fls. 140).

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338680 Nr: 17493-54.2018.811.0041

 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: HERBERT CLEBER DOS SANTOS FELICIANO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...) , Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) 

certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) 

comprovante de endereço.Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

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

da LRF, apontando seu valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338692 Nr: 17502-16.2018.811.0041

 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: JOSÉ FERNANDES MORAES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...) , Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) 

certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) 

comprovante de endereço.Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

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

da LRF, apontando seu valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338685 Nr: 17497-91.2018.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS DE AMORIM, LUIZ ALEXANDRE 
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CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) 

certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) 

comprovante de endereço.Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

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

da LRF, apontando seu valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338594 Nr: 17463-19.2018.811.0041

 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: PEDRO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) 

certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) 

comprovante de endereço.Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

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

da LRF, apontando seu valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ (ADVOGADO(A))

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR(A))

TASSIANA ABUD CHAUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jailson da Cruz Melo (RÉU)

Marcia (RÉU)

João, por alcunha JACARÉ (RÉU)

Manoel (RÉU)

Jovenil da Cruz Melo (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, nos termos do Provimento nº 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 § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) 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. 2018-10-08

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1271677 Nr: 28218-39.2017.811.0041

 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: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739, 

Rubimar Barreto Silveira - OAB:3640

 Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria 

decidida, ao que conheço dos embargos de declaração para 

rejeitá-lo.Denote-se, ainda, que após a prolação da r. decisão de fl. 

214/215 a gestora da unidade lançou nos autos a certidão de fl. 216, com 

a seguinte conteúdo:“Certifico e dou fé de que, o senhor João Batista, CPF 

25652729104, ao realizar vista dos presentes autos no balcão desta 

secretaria, tirou foto de folhas do processo. Nada mais.”Nesse sentido, o 

autor questiona este juízo quanto a legislação que determine “.. a 

identificação com certidão das pessoas que copiam no balcão folhas de 

processos, posto que, são públicos, observado o direito de carga 

delegado aos advogados.” (fl. 219).Acerca do aludido questionamento é 

de se ressaltar que embora o processo seja público, é dever da 

escrivania estabelecer controle do acesso e cópia dos autos, conforme 

se observa do art. 367 da CNGC, que possui a seguinte redação:“Art. 367. 

Aos advogados e estagiários inscritos na OAB, independente de 

procuração nos autos, permite-se o uso de "scanner" portátil, máquina 

fotográfica ou outro aparelho de captação de imagens para a reprodução 

de peças constantes dos processos judiciais, em andamento ou findos, 

exclusivamente no balcão de atendimento, podendo o servidor certificar 

nos autos a ocorrência.” (grifo nosso)No caso em tela, a pessoa de nome 

João Batista, portador do CPF n. 256.527.291-04 não é advogado 

constituído nos autos, não se verificando, ainda, que este seja estagiário 

credenciado, na forma do que estabelece o art. 342 da CNGC .Portanto, 

correta e necessária a identificação realizada pelo servidor que em nada 

ofende as prerrogativas da advocacia ou impedem o acesso público aos 

autos. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado da r. sentença 

proferida nos autos e, em seguida, 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 Requerida
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 741578 Nr: 38396-57.2011.811.0041

 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: MARIA GONÇALVES ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO ANTÔNIO CARVALHO SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 338603 Nr: 9613-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ANTONIO ZANINI, ANTÔNIO 

HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS 

CALDAS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na 

pessoa de seus Advogados, para ciência do retornos dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça e, caso queiram, se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002526-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VIDAL BELTRAO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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. 12937805 –, 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: 1006891-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JESUS SANTIAGO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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 – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015984-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

B. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - 731.909.501-72 (REPRESENTANTE)

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 – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005060-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANDERSON JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE (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. 12955649 –, 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: 1007052-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MIGUEL LUCIANO TOSSUE SOCORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 
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eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13360991 –, 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: 1007561-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS (ADVOGADO(A))

ROBERTA SCANAGATTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

PEDRO RAPHAEL LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Intimação – Autores Prestarem depoimento pessoal – a 

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009019-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15842667 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021350-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (AUTOR(A))

CREIDE MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS MEIRA MARQUES (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: 1009499-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VALDENICE COIMBRA VIEIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15843950 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009003-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLESON LEUDON DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

certidão de Id. 15844344 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009010-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15846112 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010143-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VITOR GODINHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15846422 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009539-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DOS SANTOS DE SENE (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15846969 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009141-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIO PINTO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (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, manifestarem acerca do 

Laudo Pericial juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem 

como, no mesmo prazo, manifestarem acerca da certidão de Id. 15847234 

postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017069-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDSON ALVELLOS FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017069-63.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON ALVELLOS FERNANDES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação de indenização interposta 

por EDSON ALVELLOS FERNANDES, em desfavor da UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao argumento de que em 

dezembro de 2013 sofreu crise de dor em razão de se encontrar com 

cálculos renais, e houve a necessidade de ser submetido a processo 

cirúrgico. Invocou o autor a necessidade premente de realização do 

procedimento cirúrgico, e a recusa do requerido em custear o 

procedimento, em razão do período de carência. Sustenta, que passados 

alguns meses, no dia 06 de Agosto de 2014, sofreu nova crise renal, ao 

que constatou-se, novamente, a presença de cálculos renais, ao que 

precisou novamente ser submetido a outro procedimento cirúrgico. 

Afirmou o requerido que houve nova recusa da requerida em razão do 

prazo de carência. Alegou, assim, que em razão do caráter emergencial, e 

das recusas indevidas da requerida, arcou com os custos dos 

procedimentos. Pretende, portanto, o ressarcimento por danos morais e 

materiais. O requerido sustenta que em 11/12/2013 foi negado a 

realização de procedimento cirúrgico pelo motivo de Carência Contratual – 

Doença Preexistente, e que inexistiu pedido de novo procedimento 

cirúrgico realizado em 2014. Formalizou, ainda, denunciação à lide o 

Hospital Jardim Cuiabá, tendo em vista a ausência de realização de 

solicitação quanto ao procedimento realizado em agosto de 2014. Refutou, 

ainda, a alegação de migração do plano de saúde da AMIL para o plano de 

saúde da Unimed Cuiabá no dia 01/06/2013, sustentando que o autor 

realizou adesão ao contrato de plano de saúde coletivo junto à Caixa de 

Assistência ao Advogado, ressalvando a inexistência de possibilidade de 

migração de plano individual para plano coletivo. Afirma, assim, que com a 

adesão havia necessidade do autor cumprir o prazo de carência, o que 

aconteceria em 22/05/2015, desobrigando-se, assim, a custear o 

procedimento solicitado, eis que o exame de ressonância acostado à 

inicial não indicava emergência ou urgência. Argumentou, ainda, ante a 

ausência de relatório ou portuário médico indicando emergência ou 

urgência mencionada na inicial, haveria necessidade em se aguardar o 

prazo de carência por doença preexistente. É o necessário relato. Decido. 

Destaco que a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) possui 

aplicação irretorquível ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos 

Hospitalares, porquanto a relação havida entre as partes se enquadra 

perfeitamente no contexto dos arts. 2º e 3º, dessa espécie legislativa. 

Concernente à denunciação da lide, incabível tal modalidade de 

intervenção de terceiros no feito em apreço, por se tratar de relação de 

consumo, havendo vedação expressa no artigo 88, do Código de Defesa 

do Consumidor. E, ainda que assim não fosse, é certo que na hipótese 

vertente a denunciação da lide seria meramente facultativa, com 

supedâneo no art.125, II do CPC/15 e o seu deferimento iria apenas 

retardar o andamento do feito, contrariando a finalidade do instituto, que 

objetiva a celeridade e a economia processual. Com efeito, “PLANO DE 

SAÚDE. Insurgência contra o indeferimento da denunciação da lide à 

Unimed Paulistana, com quem a apelante mantém contrato de intercâmbio. 

Inexigibilidade de denunciação da lide no caso do art. 70, III, CPC, para o 

exercício do direito de regresso. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

9286085712008826 SP 9286085-71.2008.8.26.0000, Relator: Paulo 

Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 11/10/2011, 1ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/10/2011) No mesmo sentido já assentou o 

c. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O AGENTE 

CAUSADOR DO DANO. DEMORA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE I - Encontra-se pacificado o 

entendimento desta Corte no sentido de que a denunciação da lide 

torna-se obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que 

ocorre nos incisos I e II do art. 70 do CPC, sendo desnecessária no caso 

do inciso III do referido dispositivo legal , podendo o Estado, em ação 

própria, exercer o seu direito, em face do agente causador do dano. 

Precedentes: RESP nº 528.551/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

DIREITO, DJ de 29/03/2004; ERESP nº 313.886/RN, Relª Min. ELIANA 

CALMON, DJ de 22/03/2004; RESP nº 150.310/SP, Rel. Min. CASTRO 

FILHO, DJ de 25/11/2002.(...) (STJ RESP 200300478725 (526299 PR) 1ª T. 

Rel. Min. Francisco Falcão DJU 17.12.2004 p. 00423). Incabível a 

denunciação, ainda, se o denunciante tem o objetivo de transferir a 

responsabilidade exclusivamente a terceiro, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, 

DO CPC. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Não se admite a 

denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC se o 

denunciante objetiva eximirse da responsabilidade pelo evento danoso, 

atribuindo-o com exclusividade a terceiro. 2. Não havendo preceito 

normativo ou instrumento contratual que estabeleça vínculo obrigacional 

entre o denunciante e o denunciado, não se admite a denunciação da lide 

com fundamento no art. 70, III, do CPC. 3. A parte, em sede de regimental, 

não pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua 

argumentação, trazendo questões não expostas no recurso especial. 4. 

Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1115952/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 

30/06/2010). Assim sendo, indefiro a denunciação à lide. Resolvidas a 

preliminar invocada e estabelecida a incidência do CDC, fixo os seguintes 

pontos controvertidos: a) Houve negativa de atendimento pela requerida, 

quanto ao 2º procedimento cirúrgico ao qual foi submetido o autor? O 

procedimento submetido o autor no ano de 2013 era de urgência ou 

emergência? Existem danos (material e moral) indenizáveis na hipótese em 

tela? Com relação às provas pleiteadas, defiro a produção das seguintes: 

a) prova pericial pleiteada pelo requerido. Visando a produção da referida 

prova pericial, nomeio a Drª. Marisa Fernanda Vieira Tavares, portadora do 

RG n. 3007846731 – SSP/RS e do CPF n. 442.636.430-20, com endereço 

comercial à Clínica Materna, sito à Rua Pres Arthur Bernardes n. 132, - 

Duque de Caxias II - Cuiabá, MT, telefones: (65) 36249922 e celular (065) 

999720837, com endereço eletrônico: marisafernanda@terra.com.br, para 

realizar a perícia pleiteada nos autos, motivo pelo qual determino: I) 

Intime-se as partes (requerente e requeridos) a cumprir o determinado no 

§ 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC[1], no prazo de 15 (quinze) dias. II) 

Transcorrido o prazo fixado no item anterior, certifique quanto à 

apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes; II.1) 

Intime-se a profissional nomeada acerca do encargo estabelecido nesta 

ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, informando-lhe que 

deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido - realizar a 

pericia determinada -, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo informar a qualificação completa, apresentando 

currículo com comprovação de eventual especialização, informando-lhe 

que as intimações serão encaminhadas através de seu endereço 

eletrônico (inciso III do § 2º do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) 

inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta 

de honorários, na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do CPC; II.2) 

Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, para que se 

manifestem em 05 (cinco) dias, ao que fixo, desde já, que inexistindo 

impugnação deve o requerido Hospital Infantil e Maternidade Femina 

proceder, no respectivo prazo, o depósito dos honorários periciais (§ 1º, 

art. 95, CPC), efetuando comprovação nos autos, sob pena de dispensa 

da perícia em razão da preclusão e incidência do que estabelece o art. 

232 do CC; II.3) Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá a 

perita ser intimada para dar início aos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informando nos autos a data de início dos trabalhos, que deverá ser 

informado às partes, conforme preconiza o art. 474, CPC. O laudo pericial 

deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos pelo 

perito judicial. Com a apresentação do laudo pericial, intime-se as partes 

para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da 
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aludida prova, com a apresentação de eventual parecer dos assistentes 

técnicos (§ 1º do art. 477, CPC). Desde já, apresento os seguintes 

quesitos do Juízo a ser respondido pela perita: 1 – Os documentos 

apresentados nos autos indicam que o procedimento cirúrgico realizado 

pelo autor em 2013 era de urgência ou emergência? Explique. 2 – É 

possível afirmar que os cálculos renais apresentados pelo autor era 

preexistentes ao contrato estabelecidos entre as partes em 01.06.2013? 3 

– A ressonância apresentada na inicial apresenta um quadro de urgência 

ou emergência? Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas 

partes, ao que deve o rol de testemunha ser depositado em Juízo, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, 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). Defiro, 

ainda, o Depoimento pessoal do autor, pleiteado pelos requeridos. Os 

autores deverão ser intimados pessoalmente, com as ressalvas do §1º do 

art. 385 do CPC. A audiência de instrução e julgamento será designada 

após a perícia realizada nos autos, se persistir a necessidade da 

produção das aludidas provas (testemunhal e depoimento pessoal dos 

autores), seja em função da reiteração do pleito pelas partes, conforme já 

determinado, seja pela avaliação deste magistrado. Declaro o feito 

saneado. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de setembro de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 465 do CPC - O juiz 

nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o 

prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I 

- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011106-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH (ADVOGADO(A))

TORNEARIA FERREIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 Nos termos da legislação vigente, bem como no que 

dispõe o Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser 

ambas as partes intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, 

para no prazo COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta 

de honorários – ID 15199326. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316220 Nr: 20040-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE PROENÇA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL 

GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. B. TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, CESAR PINTO ARRUDA, SHEILA APARECIDA 

SAKER ARRUDA

 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:

 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.: 412411 Nr: 1825-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSIDARLI SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRANCK DA SILVA 

- OAB:11739

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737134 Nr: 33607-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONÇALO FERREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PAULO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Código 737134VistosTrata-se de cumprimento de sentença, no qual a 

parte devedora foi citada 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 restrição de transferência de veículos do requerido através do 

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.: 729337 Nr: 25335-32.2011.811.0041

 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): ROSELI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosTrata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada 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 restrição de transferência de 

veículos do requerido através do 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.: 259847 Nr: 21148-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA ADRIEN CORREA DA COSTAMARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORRÊA DE ARRUDA ALVES, 

MARIA DE BRITO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MARTINELLI - OAB:8634, 

STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534

 Código 259847

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

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).

Não obstante a isso, quanto ao pedido de oficio à CEF, indefiro, isto 

porque conforme se denota do oficio nº 352/2016/SR-MT, à fl. 300, item 2, 

a Caixa Econômica Federal indica o documento pendente para que se 

regularize a baixa da hipoteca, qual seja Certidão de inteiro teor da 

matricula do imóvel.

Desta feita, intime-se a requerida (MARIA DE BRITO FRANÇA), para que 

em 10 (dez) dias apresente junto a CEF o referido documento, para que se 

efetive a baixa da hipoteca gravada no imóvel.

 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.: 914156 Nr: 39606-41.2014.811.0041

 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: ENARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

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

OAB:16.247-B/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural condenando a requerida ao 

pagamento integral da Indenização Permanente Total por Acidente (IPA), 

no montante de R$43.289,28 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e 

nove reais e vinte e oito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do 

seguro, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC), 

descontando-se, entretanto, os valores já recebidos administrativamente, 

que deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo pagamento, 

sem a incidência de juros de mora.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. 

Decorrido o prazo recursal e inexistindo pedido de cumprimento da r. 

sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e 

o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825138 Nr: 31151-24.2013.811.0041

 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: SONIA CRISTINA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ARQUITETURA, 

URBANISMO E DESIGN, BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, REALIZAR CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Código 825138

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

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).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

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.: 224133 Nr: 31618-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RAPCHAN BENITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

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).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

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.: 745396 Nr: 42529-45.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISESE PEDRO DE PAULA

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

OAB:15005-A, EVAN DRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 745396

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, 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.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8665 Nr: 10819-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUORUM ARTEFATOS DE COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405814 Nr: 37098-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA

 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: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Código 405814

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.: 115903 Nr: 5455-35.2003.811.0041

 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): MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649

 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.: 402559 Nr: 34598-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG, CSF, SOD, LDGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13741/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 3626, NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - 

OAB:4401

 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

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915843 Nr: 40722-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA BARROS CURVO COSTA, VIVIAN BARROS 

CURVO COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTE AEREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 11.813

 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.: 760355 Nr: 12712-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MAURO EL -AAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4.889-A

 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.: 905658 Nr: 33992-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/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.: 333188 Nr: 3876-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY JORDAN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA NUNES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/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.: 234386 Nr: 3654-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PW PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, MAYNA DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/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, 
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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.: 228375 Nr: 35531-71.2005.811.0041

 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): ISABELLA HELENA COSTA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/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.: 713227 Nr: 5869-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATAN DE MAGALHÃES BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869-B/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 

91311

 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.: 764840 Nr: 17501-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Blikstein - 

OAB:154.894/SP

 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.: 369407 Nr: 6342-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITED MILLS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARSHALL & SILVANO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI 

GOUVEIA - OAB:221948/SP, LINCOLN FERNANDO PELIZZON ESTEVAM 

- OAB:163046/SP, RENATO DE LUIZI JUNIOR - OAB:52901/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA C. DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.997/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.: 24025 Nr: 2208-22.1998.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVR Comércio e Representações Ltda., Paulo Cesar 

Zamar Taques, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, AVR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO - 

OAB:4458, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO 

- OAB:4458, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, Paulo Cesar 

Zamar taques - OAB:4.659/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.: 293774 Nr: 11537-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR PARPINELLI

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

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750104 Nr: 1806-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSISA INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO WALL STREET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILIAN NORIO MISSAWA - 

OAB:38.806/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:4276-MT, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671

 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.: 434897 Nr: 13795-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL BUFULIN, ORLANDO BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10.825/MT, Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901583 Nr: 31026-22.2014.811.0041

 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: NMDCA, MARIUZA MACAUBA DA COSTA CAPARICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869392 Nr: 9103-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL MIRANTE DO COXIM, 

GUILHERME DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO SANTOS GIMENEZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

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

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

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

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877364 Nr: 15027-29.2014.811.0041

 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: LUZINETE LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

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

Mapfre Vida S.A, intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o recolhimento do restante dos 

honorários periciais (R$3.600,00). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377970 Nr: 14225-07.2009.811.0041

 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: GERALDO FELIX DE ARAUJO, JANETE ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO MODESCO, VICENTE AQUINO 

NEVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Jobin - 

OAB:6412, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949512 Nr: 60018-90.2014.811.0041

 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: ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., 

VALDOMIRO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7707 Nr: 2562-13.1999.811.0041

 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): JEFERSON CARLOS DE CASTRO

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

OAB:4.411/MT

 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.: 929807 Nr: 49197-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ASÃO BILINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilceu Roberto Rodrigues 

Cardoso - OAB:3.626/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls.122.

Às providências com URGÊNCIA, por tratar-se de feito inserido na Meta 

2/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025361 Nr: 34507-56.2015.811.0041

 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: ZENAIDE MARIA 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:8506-A

 Código 933156

Vistos

Atendendo o pedido da parte autora, remeto os autos à secretaria sem 

manifestação.

Tratando-se de pedido de dilação de prazo formulado por SHEILA 

CRISTINA AGUIAR DE LIMA e outros para o cumprimento da decisão de 

fls. 180, defiro o pleito de fls. 182 e determino a devolução de prazo à 

requerente.

 Cumpra-se. Após conclusos.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025361 Nr: 34507-56.2015.811.0041

 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: ZENAIDE MARIA 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:8506-A

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

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

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

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais. Nada mais.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007561-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS (ADVOGADO(A))

ROBERTA SCANAGATTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

PEDRO RAPHAEL LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007561-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO RAPHAEL LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA, ROBERTA SCANAGATTA 

DOS SANTOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Código 1053664 Vistos A 

discussão nos autos cinge-se à falha na prestação dos serviços da 

requerido quanto ao fornecimento de água aos requerentes no período 

declinado na inicial. Os requerentes pleitearam na inicial que fosse 

decretado a inversão do ônus da prova. A relação estabelecida nos autos 

é típica de consumo, ao que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

evidente potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), e a 

vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

relatório do consumo de água na residência dos autores entre o período 

de 2016 a 2018, bem como relatório quanto a eventuais manutenções na 

estação "ETA TIJUCAL", aduzindo, ainda, as consequências das referidas 

manutenções. Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão 

apresentada nos autos, defiro a produção de PROVA ORAL (testemunhal 

e depoimento pessoal dos autores) formulado pelas partes. 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 dos autores, os mesmos deverão 

ser intimados pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/02/2019 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, 10 de abril de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017665-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020512-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013762-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ENZO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUCILENE DA SILVA CHAGAS OAB - 925.809.801-30 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036727-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017739-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID (EXEQUENTE)

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)
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Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027832-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011052-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA BENTA DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019857-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012372-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VANDERLI GALLO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002569-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

AIRTON DIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028562-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO SILVESTRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BALBINA DOS SANTOS OAB - 050.863.934-42 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021935-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

EVERALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022151-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA (EXEQUENTE)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024213-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOCK FORTUNATO (AUTOR(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

LEDA GRISOLIA RONDON (AUTOR(A))

EMILIA DE MELLO CURVO (AUTOR(A))

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELINA GRISOLIA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SILVA COSTA SALCI (RÉU)

LUCIANO SALCI (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021833-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO (AUTOR(A))

BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 27 de 521



 

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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022992-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020583-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016060-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025150-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BORGES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018852-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RODRIGUES DORILEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026775-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL SILVA COSTA (AUTOR(A))

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008501-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALENCAR DIAS MARANGAO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017863-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DADA NETO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008499-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008996-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004856-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017876-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BASTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022401-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA ALVES CARDOSO (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015149-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DANTAS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NATALICIO PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035049-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WILSON ALVARO MANIEZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017155-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032525-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

IVONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032525-82.2018.8.11.0041 IVONE 

PEREIRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 11h15, 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 
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afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 28 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031744-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031744-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODILAINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: VIVO S.A. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS 

c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ODILAINE FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA, em desfavor de VIVO S.A – TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Para tanto, aduz que foi surpreendida com o seu nome incluso nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, já que não 

possui qualquer relação contratual com a ré. Pretende em sede de tutela 

de urgência a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito de R$ 

189,93 (cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) oriundo 

doa empresa VIVO S.A – TELEFÔNICA BRASIL S.A, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos 

de dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

10/12/2018, às 11h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119608 Nr: 18579-31.2016.811.0041

 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: PATRICIA LIMA NOVAIS GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, 

CITY LAR - DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, DEBORA RENATA LINS CATTONI - 

OAB:5169, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24.233

 Manifestem-se as partes acerca da petição de fls. 195/201, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347752 Nr: 17946-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO PILONI, JOICE BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NEVES ALVES, PEDRO ROBERTO 

PILONI

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS - 

OAB:OAB/MT 11.029, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, Joice Barros dos Santos - OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 Solicito informações mediante convênio BACENJUD em relação à parte 

executada.

Segue anexo o protocolo de resposta, o qual apresenta resultado 

frutífero.

A parte executada manifestou-se às fls. 508/509, informando ser o valor 

bloqueado proveniente de seu salário, portanto impenhorável. No entanto, 

deixou de juntar documentos que comprovem a natureza alimentícia do 

valor penhorado.

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos documentos hábeis a comprovar que se trata de 

verba alimentícia.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124477 Nr: 20654-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOOD'S PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 A requerida em sua peça contestatória suscitou a preliminar de inépcia da 

petição inicial que é confusa e inteligível.Sem razão.No presente caso 

foram observados os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, sendo a 

petição clara quanto ao objeto e pedido, tanto que propiciou ampla defesa 

à requerida. (...) Assim, rejeito a preliminar de inépcia da petição 

inicial.Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.Nos termos do art. 357, §4 do 

CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas.Cabe ao advogado informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098137 Nr: 9761-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERICK FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A

 Para instrução do feito necessário se faz a realização de perícia 

grafotécnica ante a similitude das assinaturas lançadas no contrato e no 

documento pessoal do autor.

Nomeio para realização da perícia, independentemente de compromisso, a 

empresa MEDIAPE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 586, Sala 1-B, 

Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: 65- 3322-9858, sitio 

e l e t r ô n i c o  w w w . m e d i a r e m t . c o m ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

contato@mediaremt.com, 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, arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito nomeado 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.

Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte requerida esta ficará 

responsável pelo pagamento dos honorários.

Determino ainda que a parte requerida apresente o contrato, via original, 

do contrato entabulado com a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para fins de realização da perícia.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1040759 Nr: 41957-50.2015.811.0041

 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: CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CALUNGA, ROMULO FELIPE 

CESAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR CALONGA DA SILVA 

- OAB:13168, THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - OAB:20918/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 146, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825625 Nr: 31600-79.2013.811.0041

 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: DAGMAR ALEXANDRINO ANTUNES, AMARILDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE HERCULANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:7.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) JAQUELINE SANTOS DAMACENO para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 429128 Nr: 10454-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSOPROSINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RIBEIRO PRADO JÚNIOR, ANTONIO 

STEFANI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 Defiro o pedido de fls. 247/248.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, retornem os autos para a realização de pesquisa no 

sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318056 Nr: 20996-69.2007.811.0041

 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: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - 

OAB:10042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 297/298.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Intimo o(a) advogado(a) DrDanielle Avila Almeida Gama para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 725399 Nr: 21122-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR EMILIANO GONÇALVES CASTRO 

BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 110/111.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1029286 Nr: 36457-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A, JEAN JOSÉ CLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, 

JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Defiro o pedido de fls. 221/224, em face do executado Jefferson Neves 

Alves

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742337 Nr: 39222-83.2011.811.0041

 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): BRUNO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549

 Defiro o pedido de fls. 126/128.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, retornem os autos para a realização de pesquisa no 

sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 751271 Nr: 3018-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA, 

ROGÉRIO MENDIOLA WOLFFENBUTTEL, MARCIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 160/161.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, retornem os autos para a realização de pesquisa no 

sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 739224 Nr: 35859-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PICHININ PEREIRA, MARCIO MENDANHA 

CARDOSO, FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO 

- ME SHOPPING BEIRA RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PICHININ PEREIRA - 

OAB:12932, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 222/223.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, retornem os autos para a realização de pesquisa no 

sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141874 Nr: 28257-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Defiro o pedido de fls. 218/219.
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Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124031 Nr: 20434-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA

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

 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 80/100, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770492 Nr: 23514-56.2012.811.0041

 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: GRACIELLE FERREIRA VALÉRIO, EDUARDO 

RODRIGUES GONÇALVES

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

CANONGIA - OAB:5.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 241/249, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113545 Nr: 16156-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACIEL DOS SANTOS ALCANTARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 474/480, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096369 Nr: 9001-44.2016.811.0041

 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: GILSON SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAME SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

EMPRESARIAL LTDA- ME, SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT, ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Kame Sistemas de 

Informática Empresarial Ltda-Me, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

 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: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

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

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829727 Nr: 35497-18.2013.811.0041

 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: MARCOS DAVALOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 
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OAB:210.738 OAB/SP, FABIO NUNES NEVES ARAUJO - OAB:18415, 

GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745563 Nr: 42715-68.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDES DOS REIS ARRUDA, MNR, MKNR, MKNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156160 Nr: 34372-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME, IVOMAR 

ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383

 Cuida-se de matéria de direito patrimonial, não se fazendo necessária 

dilação probatória, já que as provas atinentes ao caso são meramente 

documentais e já se encontram nos autos, motivo pelo qual declaro 

encerrada a instrução processual.

Outrossim, por se tratar de direito disponível, comporta a autocomposição 

entre as partes.

 Assim, sendo a conciliação meio alternativo para resolução de conflitos 

encorajado pelo Código de Processo Civil, remeta-se este processo à 

Central de Conciliação para designação de data para a tentativa de 

acordo, conforme pauta disponível.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066213 Nr: 53786-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JESUS TRISTÃO, UNIMED PORTO 

ALEGRE/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT

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

JÚNIOR - OAB:7.167, JÚLIO CESAR GOULART LANES - OAB:13.329- A

 b)REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento no artigo 702, 

§8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória ajuizada por Femina Prestadora de Serviço Médico-Hospitalar em 

face de Sandra Jesus Tristão para condenar o requerido ao pagamento 

dos serviços no valor total de R$10.799,76 (dez mil setecentos e noventa 

e nove reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora na 

forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a contar da data do respectivo vencimento 

(23/10/2014).Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922133 Nr: 44651-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 271/286, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069085 Nr: 55011-83.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME FRANKLYN BOZZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 85/94, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888774 Nr: 22434-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE MARIA DAMBROS, LEONILDE MARIA 

GIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 199/217, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

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

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 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, que fica designado 

o dia 30/10/2018, às 14:45 horas, na secretaria da 4ª vara cível de Cuiaba, 

o inicio aos trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação, conforme 

petição de fls.664.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

 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: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 100/104, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908028 Nr: 35552-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE TEIXEIRA FEITOSA- ME, THATIANE TEIXEIRA 

FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE, JOSÉ 

FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 146/150, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1159058 Nr: 35543-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BALESTRIN JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, Ray Carvalho Dias - OAB:24376

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779544 Nr: 33018-86.2012.811.0041

 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): ALEX JUNIOR GRANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389060 Nr: 24503-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, 

FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864020 Nr: 4838-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, JULIO 

FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076701 Nr: 58394-69.2015.811.0041

 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: ROGÉRIO SILVA SOARES, FERNANDO DA SILVA 

SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:16.880E, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 215/244, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353247 Nr: 23786-89.2008.811.0041

 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: FABIANA LOULY BAPTISTA SANTOS DALLASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WST CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROMANCINI - 

OAB:12328, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893351 Nr: 25452-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 1276/1283, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 29549-37.2009.811.0041

 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: BENEDITO DE ARRUDA, DAVILSON DE ARRUDA, JOÃO 

MENDES DA COSTA, MARIANA SOARES LESCO DA SILVA, IONE DE 

ALMEIDA ARRUDA, MARLENE NASCIMENTO LOPEZ, PATRICIA DE 

ARRUDA VIEBRANTZ, ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, PETRONILIA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:6697, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96270 Nr: 4649-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

341, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385369 Nr: 21075-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DIAS DA SILVA, DIAS DA SILVA & 

QUEIROZ DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1017286 Nr: 30717-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA, GAZETA DIGITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 129/146, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1213674 Nr: 9536-36.2017.811.0041

 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: MARINETE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14.877/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 716178 Nr: 10091-63.2011.811.0041

 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: MOHAMMED AHMED FARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMED ABOUZEID FARES, ADNAN ABOUZEID 

FARES, ADNAN FARES & CIA LTDA., FARES HAMED ABOUZEID FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES. 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, VIVIAN BEHNING MANZI - OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - 

OAB:8926/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 
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pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909024 Nr: 36164-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 221/224, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905310 Nr: 33756-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACHARIA RAVAZZI LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO CALIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144898 Nr: 29568-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, ROSINETE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072104 Nr: 56250-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SEVERINO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312876 Nr: 11590-38.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17.201/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070097 Nr: 55422-29.2015.811.0041

 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: SÔNIA MARIA RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 82/100, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001405-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOVANIL RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031744-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031744-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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ODILAINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: VIVO S.A. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS 

c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ODILAINE FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA, em desfavor de VIVO S.A – TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Para tanto, aduz que foi surpreendida com o seu nome incluso nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, já que não 

possui qualquer relação contratual com a ré. Pretende em sede de tutela 

de urgência a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito de R$ 

189,93 (cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) oriundo 

doa empresa VIVO S.A – TELEFÔNICA BRASIL S.A, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos 

de dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

10/12/2018, às 11h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA MARIA CARDOSO (AUTOR(A))

LUPERCIO CACERES DE ASSIS (AUTOR(A))

ANTONIO SAUL CARDOSO (AUTOR(A))

AILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

RONALDO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

MADELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELICIO FORTES (AUTOR(A))

MARIA FELICIDADE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

JULIANA GRISOSTIMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VANILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO DA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR(A))

EDNA CESPEDES PEDRAZA (AUTOR(A))

CARMELINA DA SILVA CORDEIRO (AUTOR(A))

DOMINGAS NATALINA BISPO (AUTOR(A))

WALDEMAR CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 15759295, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012646-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para impugnar à contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015362-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para impugnar à contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033930-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

SAMUEL FERNANDO PROENCA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033930-56.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034302-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR FEITOSA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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° 1034302-05.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033802-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PRINIO FATIMO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033802-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, 

bem como a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inciso I do 

CPC. Considerando que a pauta de agendamento das audiências de 

conciliação está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, 

postergo a sua designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) 

para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335, III 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. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032836-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

ACLEMILSON FOGACA (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° 1032836-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032886-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

EDUARDO FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA (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° 1032886-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032942-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (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° 1032942-35.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033022-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))
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CATIA CARLA DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

R. J. D. S. (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° 1033022-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Tratando-se o autor de menor impúbere, dê-se vista ao MP. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033025-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBERSON GONCALVES DE ABREU (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(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° 1033025-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029435-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA NASCIMENTO COCCHIA (AUTOR(A))

RENATO CESAR COCCHIA (ADVOGADO(A))

PAULO EDSON COCCHIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029435-03.2017.8.11.0041 Vistos etc. Defiro a 

emenda da inicial e concedo aos autores o benefício da justiça gratuita. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se e intime-se a parte ré 

pessoalmente, para apresentação de 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, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Considerando que se trata de usucapião de um 

apartamento, deixo de determinar a citação e confinantes e a intimação da 

Fazenda Pública. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033461-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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° 1033461-10.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033493-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

EVANIELY KAMILA RIBEIRO GUIMARAES (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° 1033493-15.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022535-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

ELVIRA BATISTA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA (RÉU)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RÉU)

Espolio de Manuel Coelho Simões (RÉU)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GASPAR ALCEU STREY (TERCEIRO INTERESSADO)

ERNANDES RODRIGO STREY (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 ré para manifestar sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito nomeado nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 8 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033041-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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° 1033041-05.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033439-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(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° 1033439-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033512-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DALVA FERREIRA DE ASSUNCAO SOUZA (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° 1033512-21.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034096-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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° 1034096-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034109-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SAMUEL PERES MOLINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 PJE n° 1034109-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034112-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 PJE n° 1034112-42.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Considerando que a pauta de agendamento das audiências de conciliação 

está indisponível, conforme mencionado no SDM 50476, postergo a sua 

designação para momento oportuno. Cite-se o(a) ré(u) para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III 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 
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contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016569-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR (ADVOGADO(A))

MAX ROOSEWELT YULE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016569-26.2018.8.11.0041 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, 9 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031980-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031980-12.2018.8.11.0041 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 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030730-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILSON ALVES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030730-41.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033184-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ANNE CARLA SAMPAIO LEITE (REQUERENTE)

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° 1033184-91.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 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. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2018 Ana 
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Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036316-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENIA CALDAS ABREU (ADVOGADO(A))

JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036316-93.2017.8.11.0041 DESPACHO Autorizo a 

exclusão do ID 15464129 indevidamente lançado, nos termos do art. 58 e 

55 da Resolução n. 03-TJMT. Recebo a emenda inicial e Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 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: 1009721-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SIQUEIRA PINTO (AUTOR(A))

WALDEMAR ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA VIRGENS DOS SANTOS PAULA (RÉU)

ALEXANDRO DOS SANTOS PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009721-23.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 

às 15:30 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. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032695-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

G. D. J. N. L. (REQUERENTE)

JULIANE DESTRI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LARA SILVA OAB - 004.735.461-59 (REPRESENTANTE)

CARLA MAIRA DE JESUS NOGUEIRA OAB - 017.920.211-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL CARDOSO FERNANDES (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032695-54.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 08:30 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. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032820-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI (ADVOGADO(A))

G. D. J. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LARA SILVA OAB - 004.735.461-59 (REPRESENTANTE)

CARLA MAIRA DE JESUS NOGUEIRA OAB - 017.920.211-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO MANOEL CARDOSO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032820-22.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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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. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005317-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005317-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 14977557. Cuiabá, 2 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003250-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

JOSIVANIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1003250-25.2017.8.11.0041. DECISÃO Josivânia 

Araújo da Silva ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de 

Lojas Avenidas S/A, todos qualificados nos autos. Autora alega ter se 

dirigido até a loja ré no dia 26/12/2016, para trocar uma blusa que ganhou 

de amigo secreto. Após permanecer no interior da loja por algum tempo, 

decidiu ir embora sem trocar o produto, momento em que foi impedida pelo 

preposto da ré, que a conduziu coercitivamente até a gerente da loja. 

Sustenta ter sido acusada de furto. Recebida a inicial, o pedido de 

exibição das imagens das câmeras de segurança do interior da loja ré foi 

deferido. A ré, intimada, justificou que devido ao decurso do tempo entre a 

data dos fatos e sua citação, não mais possui as mencionadas imagens. 

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de composição amigável da 

lide restou infrutífera. A ré ofertou contestação e a autora, impugnação à 

contestação. Instados a manifestarem interesse na produção de provas, a 

ré requereu o depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. É o 

relatório. Decido. Infere-se dos autos que a ré, citada e intimada para 

apresentar em Juízo as imagens de suas câmeras de segurança interna 

referente ao dia dos fatos narrados na inicial pela autora, justificou a 

impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, porquanto referidas 

imagens permanecem guardadas no prazo de 15 dias. Ultrapassado este 

prazo, as imagens são sobrepostas pelas novas. Não existe qualquer 

previsão legal que determine o armazenamento das imagens de câmeras 

de segurança de estabelecimentos comerciais por tempo indeterminado. 

Outrossim, não há nos autos comprovante de que a autora 

solicitou/notificou, extrajudicialmente, à ré a disponibilização de tais 

imagens dentro de prazo razoável, caso em que configuraria má-fé o 

descarte. À par destas circunstâncias, incabível a aplicação dos efeitos 

previstos no artigo 400 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO 

INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO 

CONCRETO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DA 

GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. Inexiste no ordenamento 

vigente norma que obrigue os estabelecimentos comerciais a armazenar 

as imagens captadas pelo circuito interno de segurança. Conforme 

entendimento jurisprudencial desta Corte, a questão está relacionada com 

a conveniência do próprio estabelecimento, sendo perfeitamente razoável 

o prazo de armazenamento espontâneo informado pelo réu, qual seja, de 

30 (trinta) dias. A autora não logrou demonstrar que solicitou ao réu o 

acesso à gravação enquanto a mesma ainda estava armazenada, sendo 

evidente que agora a pretensão não mais poderá ser atendida, já que as 

imagens foram deletadas. Sentença de improcedência mantida. APELO 

DESPROVIDO. (TJRS, AC n. 70058988957, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Eugênio Facchini Neto, J. 24-06-2014). APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA - INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - GUARDA POR TEMPO INDETERMINADO - INVIABILIDADE - 

SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

IMPROCEDÊNCIA. Não existe qualquer previsão legal que obrigue as 

instituições bancárias a manter os registros de imagens de circuito interno 

por tempo indeterminado. Não tendo o autor solicitado dentro do prazo de 

armazenamento o acesso às gravações de câmeras de segurança, 

correta a sentença que julgou improcedente o pedido, dada a 

impossibilidade de o banco exibir as imagens. V.V - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA - GRAVAÇÃO DE CIRCUITO 

INTERNO BANCÁRIO - AFIRMAÇÃO DO RÉU DE NÃO ARMAZENAR 

GRAVAÇÕES POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DO REQUERENTE ANTERIOR AO PRAZO ASSINALADO - 

DESCARTE DO MATERIAL SOLICITADO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Age com evidente má-fé a instituição 

financeira que, depois de notificada extrajudicialmente, dentro do prazo 

estabelecido para guarda das gravações do circuito interno de câmeras 

de sua agência, descarta o conteúdo solicitado, ficando impossibilitada de 

exibi-lo judicialmente quando instada a fazê-lo. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.326694-2/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015) 

Desta feita, in casu considero legítima a justificativa apresentada pela ré 

para a não apresentação das imagens requeridas. Inexistindo preliminar 

ou prejudicial de mérito, dou o feito por saneado e fixo como pontos 

controvertidos: o tratamento dispensado à autora pelos prepostos da ré 

quando compareceu no estabelecimento Lojas Avenida – Pantanal 

Shopping no dia 26/12/2016; a ocorrência de ofensa moral e a 

responsabilidade da ré (art. 357, inc. II do CPC). Quanto ao ônus da prova, 

cabe à autora a prova constitutiva do alegado direito e, ao réu, a prova de 

fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, 

I e II, do CPC). Para tanto, defiro a prova oral requerida e designo audiência 

de instrução para o dia 27/11/2018, às 14:00 horas, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal da autora e procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (artigo 357, §4º, CPC). Registro que “Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do 

CPC). Intimem-se pessoalmente a autora para vir e a depor, sob pena de 

confissão. Prestei as informações solicitadas no Ofício 1939/2018-DOJ. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828597 Nr: 34451-91.2013.811.0041

 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: M. M. COTTON INDÚSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 
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IMPORTAÇÃO LTDA, CELSO JOSE MINOZZO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RENATA MARCHIORO - OAB:14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR a 

inexigibilidade dos valores cobrados a maior nas faturas a partir do mês 

de abril de 2013 até a data da efetiva alteração da classe e subclasse 

tarifária da Unidade Consumidora n.º 6407820 e DETERMINAR a devolução 

na forma simples das referidas quantias, devidamente atualizadas 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ), bem como que a ré promova alteração de classe da Unidade 

Consumidora 6407820 para a classe Rural, subclasse Agropecuária Rural. 

Como a autora decaiu da parte mínima do pedido, custas e despesas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091388 Nr: 6754-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA NUNES DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 228/232, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731477 Nr: 27606-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO CEZAR FLORENCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO. - 

OAB:20.944-O, MARILEI CARDOSO FERREIRA - OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que lhe é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97846 Nr: 6267-87.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Ante o teor da certidão retro, imprimi nesta data detalhamento da ordem 

judicial expedida à p. 87.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior e intime-se o exequente, 

também, para se manifestar sobre possível prescrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704372 Nr: 39066-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÕES DE 

ATIVIDADES CULTURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada pelo Município de Cuiabá em fls. 177/200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151501 Nr: 32366-30.2016.811.0041

 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: MARCOS ALEXANDRE PEDRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

MARCOS ALEXANDRE PEDRO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré também 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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025143 Nr: 34365-52.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO CLUGG

 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 improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Sebastião Clugg em face de Bradesco Auto/Re Companhia 

de Seguros S/A.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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135749 Nr: 25436-93.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: SCP, MARCO JAMIR POQUIVIQUI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, EVALDO CORSI JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.676

 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 S.C.P., representado por seu genitor MARCO JAMIR 

POQUIVIQUI 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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1038144 Nr: 40648-91.2015.811.0041

 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: AGNALDO PEDRO DA SILVA, NATALICIO PEDRO DA 

SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 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 

AGNALDO PEDRO DA SILVA, representado por seu genitor NATALÍCIO 

PEDRO DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT LTDA., para condenar esta ao pagamento de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1050614 Nr: 46712-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDO, ANA CELONI CHAVES DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO L. DA SILVA - 

OAB:9409, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:9409/MT

 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 

RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA 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 e despesas 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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162650 Nr: 37027-52.2016.811.0041

 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: VALDIR SEHN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, 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 

VALDIR SEHN em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas 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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135737 Nr: 25426-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SANTOS DO CARMO

 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: 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 

MAURA SANTOS DO CARMO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, 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$ 500,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148099 Nr: 30830-81.2016.811.0041

 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: VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS 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.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.Após o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a r q u i v e - s e ,  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025191 Nr: 34396-72.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELIA PEREIRA DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 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 

JOELIA PEREIRA DA CUNHA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 08 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1010243 Nr: 27676-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERZINO PINHEIRO SOARES

 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

 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 Derzinho Pinheiro Soares em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais.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, 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 446799 Nr: 21031-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA BEZERRA KASSAB

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

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765353 Nr: 18050-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL PEREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré para 

se manifestar acerca da proposta de honorários periciais, juntada às fls. 

154, no prazo de 05 (cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397953 Nr: 31475-53.2009.811.0041

 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: MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS, VACY 

SANTOS DA SILVA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:9728-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELIO CASTELO 

BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

31475-53.2009.811.0041, Protocolo 397953, 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.: 138472 Nr: 7036-27.1999.811.0041

 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: SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAEL DE 

FREITAS ARANTES, para devolução dos autos nº 7036-27.1999.811.0041, 

Protocolo 138472, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891398 Nr: 24138-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, 

MARIA DO CARMO SOUZA QUEIROZ, GISELE QUEIROZ RODRIGUES 

FERREIRA, GISELE QUEIROZ RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar a 

carta precatória expedida nos autos,no prazo de 05 (cinco)dias, bem 

como para comprovar a distribuição da missiva, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895892 Nr: 27005-03.2014.811.0041

 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: PEDRO MARTINS VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, GBF 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ANIZ BECHARA, ANTONIO DE OLIVEIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12.813/MT, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 
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presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar as 

cartas precatórias expedidas nos autos,no prazo de 05 (cinco)dias, bem 

como para comprovar a distribuição da missiva, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 322980 Nr: 24141-36.2007.811.0041

 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): S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS 

DE CANA DE AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935668 Nr: 52422-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos, 

encaminhando intimação ao autor para que forneça seus dados bancários 

para posterior expedição de alvará, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777142 Nr: 30487-27.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA KNAPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos, 

encaminhando intimação ao requerido para que forneça seus dados 

bancários para posterior expedição de alvará, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907544 Nr: 35249-18.2014.811.0041

 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: AMARILDO JACINTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA FLOR DO CANAÃ, ATAIDE 

AMADOR TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209.931 - SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Processo nº. 35249-18.2014.811.0041

Código 907544

Vistos etc.

Intime-se o réu para que, em 05 (cinco) dias, deposite os honorários 

periciais homologados a p.135, sob pena de preclusão da prova requerida.

Após, requisite-se a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, data 

para a realização da perícia deferida, intimando as partes para ciência.

Defiro o levantamento de 50% dos honorários periciais com o início dos 

trabalhos periciais, sendo que o saldo remanescente poderá ser levantado 

com a entrega do laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Processo da meta 02/2018- CNJ, realize-se com URGÊNCIA.

Cuiabá, 9 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 336844 Nr: 7762-83.2008.811.0041

 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: TRANS GRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOLENA SGUREZI, MARIA CONCEIÇAO Y. 

MARQUES, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CONCEIÇÃO PINHO 

MARQUES - OAB:968-MT

 Processo nº. 7762-83.2008.811.0041

Código 336844

Vistos etc.

Intime-se a Denunciada para manifestar a acerca da decisão à p. 114.

Determino a inclusão da Denunciada HDI Seguros S/A no polo passivo 

desta relação processual.

Processo da meta 02/2018- CNJ, realize-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 9 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925881 Nr: 47054-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que o representante legal da empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA designou perícia para o dia 19/03/2019, a vistoria poderá 

ocorrer nos horários que compreende das 9:00 hs à 12:00 horas e das 

13:00hs à 17:30 hs, a ser realizada na Rua das Crianças, s/n, bairro Novo 

Paraiso II - Referente a matrícula 350951-6. Assim, nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes para comparecerem na perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 256540 Nr: 19942-05.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONAI - 

OAB:4.266/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Diante do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento 

n.º131180/2013 (p.666/669), defiro o pedido postulado à p.1.233/1.235 em 

que o réu requereu o levantamento dos valores a título de mensalidade de 

seguro-saúde depositados pelo autor em juízo.

Expeça-se alvará como requerido.
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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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030978-07.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/ repetição de indébito c/ danos c/ pedido 

de tutela antecipada proposta pelo Elizabete Borges de Siqueira contra 

CAB Cuiabá S.A Concessionária de Serviços (Águas Cuiabá), ambas 

qualificadas nos autos. Narra a inicial que a autora tem recebido faturas 

de cobranças pelos serviços prestados pela ré em valores exorbitantes. 

Em fevereiro recebeu fatura no valor de R$665,69 e, por receio de ter o 

serviço suspenso, efetuou o pagamento mesmo sem concordar, já que 

não foi possível resolver a questão pela via administrativa. Em razão das 

cobranças abusivas ajuizou ação contra ré (processo n.º 

1012799-25.2018.8.11.0041) que tramita nesta 5ª Vara Cível. No entanto, 

a ré manteve as cobranças em valores injustificados, sendo que em junho 

de 2018 recebeu fatura no valor de R$205,01, com vencimento para 

13/07/2018. Afirma que mais uma vez não foi possível resolver o problema 

pela via administrativa, sendo que a ré lhe informou que o não pagamento 

da fatura acarretaria a suspensão do fornecimento de água. Informa que a 

ré efetuou o corte na data de 08/10/2018 (ID. 15795485). Diante disso, 

postula a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o 

fim de determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de água, bem 

como para que suspenda a cobrança no valor de R$205,01, vencida em 

13/07/2018 e as demais que vierem a ser cobradas em valores acima da 

realidade de consumo, eis que reside no imóvel apenas com uma criança, 

sob pena de multa pecuniária. É o relatório. Decido. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita à autora. A pretensão almejada pela autora diz respeito 

à concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Diante destas 

explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória 

requerida, uma vez que a autora juntou documentos que comprovam que 

tentou a solução do litígio, inclusive, já há processo em tramite nesta 5ª 

Vara Cível discutindo débitos anteriores em valores elevados. Ademais, a 

autora reside em um local simples, o que não justifica a cobrança dos 

valores faturados pela ré, tendo esta o direito de discutir o seu débito sem 

ter o fornecimento do serviço interrompido. Insta consignar que o serviço 

de fornecimento de água é considerado essencial e deve ser prestado 

pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos 

do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” O perigo de dano é evidente, 

haja vista que a suspensão do fornecimento de água da autora esta lhe 

causando diversos transtornos, pois se trata de um serviço de cunho 

essencial. 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 determinar a suspensão da fatura vencida em 

13/07/2018 no valor de R$205,01 bem como que a ré se abstenha de 

efetuar o corte em razão de cobranças futuras em valores acima dos 

costumeiramente faturados. Determino também que a ré restabeleça o 

fornecimento de água da autora em 24 (vinte quatro) horas, sob pena de 

aplicação de multa diária que fixo em R$300,00 (trezentos reais) limitados 

a 30 dias/multa. Deixo de designar audiência de conciliação, eis que o 

Sistema de Pauta Compartilhadas não está funcionando, conforme SDM 

n.º 50476. Cite-se a ré para que, querendo, apresente defesa no prazo de 

15 dias. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016959-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016959-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. As partes 

estão devidamente representadas e não há preliminares, razão pela qual 

declaro o feito saneado. Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, 

fixo como ponto controvertido a ilegalidade e/ou abusividade da cobrança 

da fatura de energia pela ré no período destacado na petição inicial. 

Quanto ao ônus da prova, em sendo relação de consumo, cabe à ré 

comprovar a legalidade das cobranças efetuadas. (art. 357, inc. III do 

CPC). Defiro a prova pericial requerida pela ré. Para a realização da 

pericia, como perito do juízo a empresa Real Brasil Consultoria, 

especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

nesta Capital, telefone (65) 3052-7636. Intime-se o perito para aceitar a 

nomeação, apresentar a sua pretensão honoraria, currículo e contatos 

profissionais, em cinco dias, nos termos do art. 465, §2º do CPC. 

Apresentados os honorários, intimem-se as partes para ciência e 

manifestação em três dias. As partes, no prazo comum de quinze dias, 

poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento. Após a 

concordância quanto aos honorários pericias, ou sua homologação pelo 

juízo, intime-se a ré para efetuar o pagamento, em cinco dias. Autorizo o 

pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor 

do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários. O perito deverá cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.). O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 10 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta-do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos. Cuiabá, 9 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036685-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO BRITO CORREA (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 
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CUIABÁ Processo n° 1036685-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor foi 

intimado para apresentar documentação comprobatória de que faz jus ao 

benefício da justiça gratuita e se manteve inerte. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo 

Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é juris tantum 

cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo este, em caso 

de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição 

de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 

99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito público subjetivo 

consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica 

não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, 

sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado 

se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário 

brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que realmente 

necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar 

esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido Dinamarco 

em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O processo custa 

dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema 

processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo 

altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. 

A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer 

para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). O autor não colacionou nenhum 

documento que comprove que o valor por ela percebido é insuficiente para 

custear o presente feito. Posto isto, considerando que o autor não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e 

taxas judiciais, certifique-se e façam os autos conclusos. Cuiabá-MT, 9 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028740-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIS ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1028740-15.2018.8.11.0041. DECISÃO Eduardo Luis 

Alves do Nascimento propôs ação indenizatória por acidente de trânsito 

c/c lucros cessantes e indenização por dano moral – omissão de socorro 

em desfavor de TUT Transportes Ltda., objetivando a concessão de 

liminar para que a ré exiba a Apólice de Seguros, do Aviso de Sinistro e 

demais documentos que dizem respeito ao seguro do veículo envolvido no 

acidente de trânsito ocorrido em 02/01/2018, o qual vitimou sua irmã Maria 

de Jesus Coniutti, falecida em 03/01/2018. A pretensão almejada pelo 

autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, 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 são cumulativos, sendo que a 

presença de um não elide a necessidade de demonstração do outro. 

Assim, inexistindo demonstração de que a espera pelo contraditório 

acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve o 

pedido liminar ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA 

DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à 

existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros 

apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários 

de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a 

concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Posto isto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o aditamento da petição inicial 

conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está 

com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05/11/2018 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro a Justiça 

Gratuita requerida pelo autor (art. 98, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 
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Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020232-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020232-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e 

danos morais proposta por Daniel Figueiredo de Andrade contra Centro 

Odontológico do Povo Ltda. – ME - COP, já qualificadas nos autos. O autor 

relata que iniciou tratamento odontológico junto a ré, sendo que ao receber 

seu primeiro atendimento, foi aconselhado a passar por alguns 

procedimentos para que depois passasse a usar aparelho dentário. 

Afirma que pelos procedimentos foi cobrada a quantia toda de R$2.079.98, 

o que foi pago com uma entrada no valor de R$620,00 e o restante em 

seis parcelas de R$243,33 com vencimento para o dia 12 de cada mês. 

Porém, ao ser atendido para colocar o aparelho dentário, foi informado 

pelo dentista da necessidade de mais alguns procedimentos, pelos quais 

foi cobrado o valor de R$400,00, divido em cinco parcelas de R$80,00. 

Posteriormente, foi necessário o pagamento de R$120,00 reais para 

tratamento de outro dente. Afirma que como o tratamento iniciado não 

solucionou o problema, a profissional que o atendia alegou ser necessário 

realizar canal, cobrando pelo serviço R$780,00, valor dividido em sete 

vezes. Todavia, discorda das cobranças que estão sendo imputadas, ao 

argumento de que já pagou a quantia de R$2.079,98, pelos serviços no 

inicio da contratação. Diante disso, postula a concessão da medida liminar 

com a determinação à ré para conclua seu tratamento dentário sem cobrar 

nenhum valor a mais do que os parcelamentos que já vem sendo pagos. 

Emenda à inicial (ID. 14563284). É o relatório. Decido. A pretensão 

almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito, 

isto porque, embora o autor tenha juntado aos autos nota fiscal e 

comprovantes de pagamentos efetuados perante a ré, tais documentos 

não comprovam que os valores se referem aos serviços determinados 

pelos profissionais. O autor não apresentou qualquer documento 

discriminando qual o tratamento contratado pelos valores que afirma estar 

pagando. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DE UM IMÓVEL PARA OUTRO – 

MULTA – APLICABILIDADE - CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO NA ORIGEM – 

DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Para que se possa conceder a tutela 

antecipada, necessário se faz a presença da prova inequívoca e da 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação. (AgR 110468/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 30/01/2017)” Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Defiro a assistência 

judiciária gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/11/2018 às 12:30 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 NCPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 5 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015687-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUIMARAES LOPES (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015687-98.2017.8.11.0041 Vistos e etc. CLAUDIO 

GUIMARAES LOPES 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: 7276994 p. 

01). O autor alega que em 31 de janeiro de 2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, que lhe acarretou fratura exposta da perna e 3º 

metacarpo à esquerda, o que resultou em incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta boletim de ocorrência, boletim de 

atendimento, histórico clinico e relatório medico. 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 7277069/ 7277106). A ré requereu 

habilitação dos patronos (ID 11445897/ 11445972) e informou que não ia 

comparecer a audiência de conciliação designada (ID 11446022). A 

audiência de conciliação restou infrutífera (ID 11470415), 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 11741000 

/ 11741005). Na contestação a ré requereu, preliminarmente, a alteração 
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do polo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e inclusão da 

Seguradora Líder. Arguiu ainda, a preliminar de ausência de comprovação 

de entrega da documentação, ausência de requerimento administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, sustenta a necessidade de produção 

de 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. O autor impugnou a contestação (ID 12379714). 

As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 13992984/ 14151691). 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 ajuizada por CLAUDIO GUIMARAES LOPES em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Da 

preliminar de alteração do pólo passivo A ré requer a alteração do pólo 

passivo, ou seja, excluindo ela (Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais) 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 o autor entrou com a ação 

em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 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: 8336191, comprovando 

que formulou pedido administrativo de pagamento do seguro DPVAT. 

Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

agir. A ausência de laudo do IML não se mostra indispensável. O boletim 

de ocorrência é meio de comprovar o fato narrado, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, a jurisprudência: “50182178- 

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) 

- A prolação de decisão monocrática pelo relator é possível, conforme 

prescreve o art. 557, caput, do CPC, estando o recurso em confronto com 

posicionamentos jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - 

O processo administrativo não pode ser exigido como pressuposto 

necessário para o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há 

em nossa legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. Mérito O autor foi 

vítima de acidente automobilístico em 31 de janeiro de 2017, conforme 

boletim de ocorrência (ID 7277106 p. 03/04). 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 membro inferior 

esquerdo e mão esquerda (ID 11470415 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 membro inferior 

esquerdo computada em 50% e lesão incapacitante em mão esquerda 

computada em 25% devem ser calculadas 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 um dos membros 

inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70% é igual a 

35%. E para perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

percentual é de 70%. Dessa forma 25% de 70% é igual a 17,5%. Desta 

feita, provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar, no percentual de 52,5%. 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 
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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 52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 CLAUDIO 

GUIMARAES LOPES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 20% 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, 8 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023509-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDECI SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023509-75.2016.8.11.0041 Vistos e etc. VALDECI 

SIQUEIRA propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados (ID: 4503473 - p. 01). O autor alega que em 19 

de novembro de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, que lhe 

acarretou fratura em membro superior esquerdo com incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta certidão de ocorrência e boletim de 

atendimento. 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 

4503498/ 4503508). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID: 

4987035), oportunidade em que o autor foi submetido ao exame pericial 

por médico perito da Central de Conciliação (ID: 4987044). Citada, a ré 

ofertou defesa com documentos (ID 5070608/ 5070645). 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. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, a constitucionalidade das alterações na lei do 

seguro DPVAT - adis nº 4627 e 4350 e a inaplicabilidade da inversão com 

base no CDC, 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. 

Impugnação a contestação (ID 5810467). O autor concordou com o 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico da Central de 

Conciliação (ID: 5810911). A parte ré foi intimada para manifestar 

concordância com o aproveitamento do exame pericial realizado por 

médico da Central de Conciliação (ID: 10120336), e concordou com a 

utilização do mesmo (ID: 10227472). 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 VALDECI SIQUEIRA 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 
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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: 4503501o prévio 

requerimento administrativo. Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. 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 19 de 

novembro de 2016, conforme certidão de ocorrência (ID: 4503508 p.01). 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 certidão 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 membro superior esquerdo e estrutura torácica (ID: 

4987044). 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 

membro superior esquerdo computada em 25% e lesão incapacitante em 

estrutura torácica computada em 10% devem ser calculadas 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 um dos membros 

superiores o percentual é de 70%. Dessa forma 25% de 70% é igual a 

17,5%. E para lesão de órgão torácico o percentual é de 100%. Dessa 

forma 10% de 100% é igual a 10%. Desta feita, provada a incapacidade e 

o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no percentual de 

27,5%. 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$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua 
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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 VALDECI SIQUEIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 3.712,50 (três mil setecentos 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, 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, 09 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1023627-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

WILSON DUARTE (RÉU)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (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 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 9 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: 1007015-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA (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 

justificar a ausência da parte Requerente na perícia, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 9 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: 1000944-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIO AUGUSTO DE MORAES (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 o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

9 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: 1019115-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

9 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020809-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerente, via DJE, para 

justificar sua ausência na perícia, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 

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: 1023932-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

POS PERICIAS MEDICAS ORTOPEDIA E SAUDE LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE, para 

justificar sua ausência na perícia, no prazo de 05(dias) dias. Cuiabá, 9 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028037-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCHLACHTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCIANA DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

VIOLATO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIELTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 9 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006354-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PERON DEBONA (REQUERENTE)

GELISON NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ABRAÃO JUNIOR (REQUERIDO)

JEFFERSON NUNES FLORES (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.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008356-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIOGO FREITAS COSTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 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: 1016486-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

STEFANI CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 9 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: 1005136-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CLECIO ALVES DE SOUZA (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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008322-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

A. K. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARIA MARIANO OAB - 022.970.331-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1009170-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WENDER MARTINS CARVALHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente 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, 9 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: 1006254-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDA ALVES FILHO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1014463-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LEANDRO JUNIOR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1011613-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ELAN CARLOS SAMPAIO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

9 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: 1011019-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDUARDO ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

9 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: 1006220-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATAIELLO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

9 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010141-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE FREITAS SELLE (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1010735-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARQUES RODRIGUES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1011904-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1016165-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 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: 1014551-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VICENTE MODESTO ARAUJO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 408299 Nr: 342-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO CARDOZO

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, homologo o laudo pericial apresentado às fls. 231/234 e 

fixo a condenação em R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE, desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida.Ademais, considerando 

que o acórdão de fls. 163/169 não estabeleceu custas e honorários 

advocatícios, fixo a condenação a Requerida em custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se as partes da presente, devendo o 

Requerente promover o cumprimento da sentença na forma da 

lei.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 5775-95.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, IRAILDES 

LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MOACYR 

DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5.255, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Ivonilde Leão, terceira interessada, comparece aos autos às fls. 180/181 

pugnando pela suspensão da presente demanda e do leilão judicial, ou que 

o montante relativo à alienação seja retido nos autos.

Ocorre que, embora o argumentado em fls. 180/181, a existência de 

Embargos de Terceiro discutindo quem tem a preferência da garantia, por 

si só, não é o caso de suspensão da presente ação executiva e, por 

consequência, do leilão judicial designado para a alienação do bem 

penhorado nos autos.

Ainda mais quando o valor da alienação será depositado nos autos, cujo 

montante deverá ficar retido até o julgamento dos Embargos de Terceiro 

de n. 30959-86.2016.811.0041 (cód. 1148351), evitando prejuízo à 

quaisquer das partes.

Desta forma, mantenho a decisão de fl. 171 que indeferiu o pedido de 

suspensão do processo. Por outro lado, consigno que o valor de eventual 

alienação do bem penhorado ficará retido nos autos, até o julgamento da 

ação supracitada.

Determino a imediata devolução dos autos à Central de Leilões desta 

Comarca.
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Com o retorno do feito da Central de Leilões, determino o apensamento 

dos presentes autos aos Embargos de Terceiro de n. 

30959-86.2016.811.0041 (cód. 1148351), a fim de se evitar a prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55 do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771043 Nr: 24094-86.2012.811.0041

 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): ALLESSANDRA COUTINHO DE LARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141218 Nr: 27932-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARISON WEYZEM MAM WEYDER DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 923104 Nr: 45291-29.2014.811.0041

 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: WANDA MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEDALI GUIMARÃES FROSSARD 

- OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte 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

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 189 que intimou o autor 

para depósito da diligência, visto que foi requerido o envio por AR, e 

consta endereço completo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 139190 Nr: 23895-79.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS CRIVELENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C CAMPANA PERES -ME, TELE SERVIÇOS 

PHITO GOLD LTDA., LEANDRO RENDY CASSETI, ESTEVES RUIZ DE 

CAMARGO, CHRISTIANE CHRISTINE CAMPANA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, 

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321-B, LUZIA STELLA 

MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINÍCIUS VARGAS LEITE - OAB:18.130/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 323396 Nr: 24378-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES SHWENGBER KELM, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR, 

DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - OAB:2.397/MT, 

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO 

TAMBELINI BRASIELIRO - OAB:10.782 MT, ROBERTO TAMBELINI - 

OAB:2716-A, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da requerida para, querendo, manifestar 

acerca da penhora BacenJud no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 4477-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCADORA BENEFICENTE PROVIDÊNCIA 

AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN CURVO, EDILZA MARIA DE FREITAS 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da requerida para, querendo, manifestar 

acerca da penhora BacenJud no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 907345 Nr: 35132-27.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 58 de 521



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC. 

IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 Certifico que o executado foi intimado por intermédio de seu patrono para 

efetuar o pagamento do valor devido ou impugnar, decorrendo o prazo 

sem manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente e 

provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328726 Nr: 1256-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

COSTA MARQUES GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR FRANCISCO GOMES 

COELHO - OAB:2599/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, 

MARIA DE LOURDES SILVA MELO - OAB:5696 DF, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031150-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EMBARGANTE)

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA (ADVOGADO(A))

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EMBARGADO)

 

PJe nº 1031150-46.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Primeiramente determino o 

apensamento do presente feito à Ação de Restituição de Bens 

n . 1 0 3 . 0 2 4 6 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  i n t e r p o s t a  p e l a  p a r t e 

Embargante/Executada. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR opostos por ELISLAINE SOARES CARDOSO 

MONTEIRO nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 

1017847-62.2018.8.11.0041, que lhe move LOMI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. Em síntese, a Embargante alega que deve apenas os 

alugueis atrasados dos meses de janeiro com vencimento em 05/01/2018, 

fevereiro com vencimento em 05/02/2018, março com vencimento em 

05/03/2018, abril com vencimento em 05/04/2018, maio com vencimento em 

05/05/2018, sendo que em janeiro pagou 50% do seu valor e em maio é 

devido apenas o valor 50% do aluguel, pois houve a rescisão em 15 de 

maio de 2018 por iniciativa da própria Embargada. Afirma ainda que em 

relação às contas para fornecimento de água e IPTU nada é devido a 

estes títulos, pois todos os valores foram quitados conforme 

comprovantes em anexo (ver comprovantes de aluguel que incluía a conta 

de água e de IPTU em separado), e que a parte Embargada sequer teria 

juntado o boleto do IPTU e as contas de água para legitimar as cobranças 

dos valores. Afirma que o valor devido seria de R$27.589,41 (vinte e sete 

mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), bem 

ainda que a Embargada estaria na posse de seu patrimônio em valor que 

supera em muito a dívida e estaria utilizando dos móveis e utensílios que 

ficaram no imóvel para ter enriquecimento ilícito, pois não houve 

requerimento para proceder com o penhor legal dos bens. Ao final, requer 

a concessão de efeito suspensivo, indicando os seguintes bens como 

garantia do juízo, os quais já estariam na posse da Embargada: “6 (seis) 

ares-condicionados, marca CARRIER, de 58000 BTU e 4 (quatro) 

ares-condicionados Split, marca LG Inverter, de 11500 BTU, 1 (um) lustre 

de cristal, modelo candelabro, com 40 braços; 2 (dois) lustres de cristal, 

modelo candelabro, com 32 braços; 10 (dez) lustres de cristal, modelo 

candelabro, cor champanhe e dourado com 8 braços; 1 (uma) bomba 

d'agua para piscina marca Danco e mais iluminação externa; 1 (um) 

armário de MDF preto, 12 metros de comprimento por aproximadamente 

1,90 de altura; 8 (oito) exautores industriais, marca VENTISOL 50cm; 13 

(treze) câmeras de segurança, marca GREATECH; 22 (vinte e duas) 

mesas de centro e 12 floreiras, tudo de MDF cor preta.” É O RELATÓRIO. 

DECIDO No que tange ao pedido de aplicação do efeito suspensivo 

formulado pela Embargante aos embargos do devedor, necessário 

inicialmente esclarecer que, o juiz somente poderá conceder tal pedido, se 

demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; e c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, 

que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o 

perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à 

concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do CPC). Portanto, 

em regra a oposição de embargos pelo devedor não suspende a 

execução objurgada, salvo se o magistrado, a pedido da parte e após 

analisar o caso contrato, entender estarem presentes os requisitos 

necessários à concessão do efeito, in verbis: CPC Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo. § 1o 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. Acerca do tema, a doutrina majoritária se posiciona da 

seguinte forma: Não há qualquer exigência legal de que o pedido de 

concessão de efeito suspensivo em embargos deva ser feito em sede de 

petição inicial, sob pena de preclusão. As razões que levam ao pedido de 

suspensão da execução podem surgir em momento posterior à 

apresentação dos embargos, tendo em vista o próprio caráter 

acautelatório da medida, cujos requisitos são praticamente os mesmos 

exigidos para a concessão das tutelas de urgência. [...] Ainda que 

relevantes os fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo 

(penhora, depósito ou caução) impede a suspensão da execução. 

(NEGRÃO, Theotonio e OUTROS. Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. – 47. ed. atual. e reform. – São Paulo: Saraiva, 2016. 

Pág.823) (grifei) Importa grafar que, os elementos exigidos pelo artigo 919, 

§1º do CPC, são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles 

(requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução) 

por si só inviabiliza a concessão do pedido. Nesta senda, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência, em especial a de natureza antecipada, ainda, deve ser passível 

de reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

In casu, tenho que embora os documentos imbricados à exordial 

evidenciam a possibilidade de garantia do juízo pelos bens indicados a 

penhora que já estão na posse da parte Embargada, tal fato por si só não 

é suficiente para determinar a suspensão dos atos executórios, mesmo 

porque os bens podem ser recusados pelo credor por não obedecerem a 

ordem de gradação legal (art.835 CPC). Lado outro, a simples possibilidade 

de existir excesso de execução também não é capaz de sobrestar o feito 

executivo, notadamente porque sua análise depende do exame mais 

acurado dos documentos imbricados nos autos, garantindo-se ainda o 

contraditório. Dessa forma, RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO sem 

aplicar-lhe efeito suspensivo, por não estarem preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 919, §1° do CPC. INTIME-SE o Embargado, na pessoa 

de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 920 do CPC), bem ainda manifestar quanto aos bens 

indicados a penhora pela parte Embargante, devendo ser lavrado o 

competente termos em caso de concordância. Saliento que inexistindo 

manifestação ou havendo recusa quanto aos bens, deverão os mesmos 

serem imediatamente restituídos à parte Embargada, POR MANDADO, cujo 

ato deverá ser acompanhado por Oficial de Justiça, que deverá certificar 
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o estado de conservação de cada um dos equipamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003698-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO ARJONA UMENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP (RÉU)

SERGIO LEAL MARTINEZ (ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ (ADVOGADO(A))

RICARDO IVANKIO (ADVOGADO(A))

FORJAS TAURUS SA (RÉU)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ (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: 1003343-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDECI ALBANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência formulado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011813-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

carlos eduardo duarte teixeira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Ante o 

descumprimento da liminar noticiado e reiterado no Id nº 15409358, 

INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar sobre a petição apresentada, nos termos dos artigos 9º e 10 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá - MT, 02 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 1010202-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MICHELE DE SOUZA SILVA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018091-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO 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: 1016021-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FLAVIO PEREIRA NETO (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: 1015343-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WILLIAN CONSTANCIO DE OLIVEIRA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014733-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIMAR ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006616-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARILUCE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (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: 1015988-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANDA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MAURI RAMOS DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA DE BRASILIA/DF (RÉU)

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA (RÉU)

ELAINE ARAUJO FERNANDES (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: 1007020-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PJE N. 1007020-26.2017.8.11.0041(P) VISTOS, INDEFIRO a recusa da 

parte Requerida manifestada no id.n. 13522138 com relação ao pagamento 

do adiantamento dos honorários periciais, haja vista que em se tratando de 

perícia determinada DE OFÍCIO PELO JUÍZO, eventual resistência 

injustificada, SERÁ interpretada como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte Autora 

(CPC, art. 79 e seguintes). Desta feita, determino a intimação da parte 

Requerida para comprovar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento da sua cota parte dos honorários periciais, sob pena de 

incidir nas penas de litigância de má-fé (art.81 do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036460-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO COELHO VASTOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037961-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MICHELA ROMEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

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 manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARINETE ELISIARIO DOS SANTOS (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 que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO LISBOA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009018-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036550-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA SERVICOS MOBILIARIOS - ME (REQUERENTE)

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035629-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PAMELLA DE SANTANA LEITE ALVES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036245-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANDREIA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018497-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIVINO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME (RÉU)

 

PJE N. 1018497-12.2018.8.11.0041 – (p) VISTOS, Não consta das 

m o v i m e n t a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  o  e v e n t o  r e l a t i v o  à 

publicação/disponibilização da decisão juntada no id.n. 13960949. Desta 

feita, a fim de evitar eventual arguição de nulidade processual, determino a 

intimação das partes para manifestarem quanto às provas que pretendem 

produzir, nos termos da referida decisão. Após, voltem os autos 

conclusos para saneamento ou prolação da sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021448-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

MARYOHAN DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028019-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

FLAVIA ARRUDA DIAS (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, INTIME-SE a parte AUTORA para no prazo de 15(quinze) dias 

manifestar quanto ao laudo pericial confeccionado na audiência de 

conciliação e a divergência apontada pela parte Requerida na impugnação 

ao laudo, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para decisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033367-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL FERREIRA REZENDE (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15(quinze) dias 

juntar aos autos o comprovante de pagamento efetuado 

administrativamente, sob pena de preclusão. Com a juntada, INTIME-SE a 

parte Autora para manifestação no mesmo prazo. Após, voltem os autos 

conclusos para sentença INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SILAS SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15(quinze) dias 

manifestar quanto ao laudo pericial confeccionado na audiência de 

conciliação, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para sentença INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034365-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR(A))

I. D. O. T. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (RÉU)

 

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. Dispensado o pagamento das custas processuais 

remanescentes de acordo com o art. 90, §3º do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquive-se com as providências de praxe. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030432-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES MIRANDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 62 de 521



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069928 Nr: 55364-26.2015.811.0041

 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: CELIO RODRIGUES AMBROZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 307/317, juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941033 Nr: 55173-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 413008 Nr: 2222-83.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE SOUZA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949138 Nr: 59780-71.2014.811.0041

 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: JOSILENE MORAES DE FIGUEIREDO

 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, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento de fls. 234/239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725151 Nr: 20859-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOAQUIM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTERPA AMBIENTAL S/A - QUALIX 

SERVIÇOS AMBIENTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CONTE AZEVEDO 

DE SOUZA - OAB:31.195-DF

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada da 

certidão emitida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110339 Nr: 14796-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAMPOS DA SILVA

 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, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento de fls. 120/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370262 Nr: 6826-24.2009.811.0041

 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: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

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

S/A - BANCO MÚLTIPLO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada da 

certidão expedida no feito, e , no ensejo, manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 21384 Nr: 12872-10.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU BOTELHO DE CAMPOS E S/M MARIA 

APARECIDA ABES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO FÉLIX E S/M SIMONE 

POMPEO DE CAMPOS FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RODRIGO MÜLLER - OAB:4608-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1308506 Nr: 10492-18.2018.811.0041

 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: VICTOR HUGO PONTES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES DE LIMA, JOSE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 678 do CPC, CONCEDO 

PARCIALMENTE a LIMINAR, tão somente para manter a Embargante 

VICTOR HUGO PONTES BORGES na posse do veículo 
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RENAULT/SANDERO EXPR 10, ANO 2015/2015, COR BRANCA, RENAVAM 

N.01056542761, PLACAS QBX7985, e, sobrestar os atos de expropriação 

do bem em questão, nos autos do processo de execução em apenso 

código n.772933.Determino a exclusão tão somente da restrição relativa a 

circulação junto ao sistema RENAJUD, permanecendo o bloqueio de 

penhora e transferência. Certifique-se na ação de execução em apenso a 

suspensão determinada nesta ação.CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

Embargados (CPC, §4º art.677) por seus procuradores constituídos 

naqueles autos, para, querendo, ofertar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 679 do CPC.Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência do Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772933 Nr: 26061-69.2012.811.0041

 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: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n. 772933

VISTOS,

Tendo em vista o deferimento da ordem tão somente de manutenção de 

posse e sobrestamento dos atos de expropriação do automóvel objeto de 

penhora (fl.48), nos autos dos Embargos de Terceiro (código n. 1308506) 

em apenso, INDEFIRO por ora o pedido formulado pela parte Exequente as 

fls. 67.

Aguarde-se o julgamento dos referidos embargos para ulteriores 

deliberações quanto ao cumprimento do MANDADO de AVALIAÇÃO do 

automóvel.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 797745 Nr: 4126-36.2013.811.0041

 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: KARINA ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE 

LTDA (STUDIO Z)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:6894, GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768530 Nr: 21429-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGGIO & CIA LTDA - MULTIMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861372 Nr: 2826-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETYENE EMILIE DE SOUZA OLIVEIRA, EDER 

AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA, CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004016-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS MARCELO METELLO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE MELO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES (RÉU)

FLAVIO RODRIGO DE FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1004016-44.2018.8.11.0041 (LL) VISTOS, O artigo 98 e seguintes do 

CPC condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita mediante 

comprovação de insuficiência de recursos, o que não ocorreu neste feito, 

porquanto a declaração de imposto de renda juntado com a inicial 

demonstra que os Autores não atravessam situação apta a legitimar o 

benefício. Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa se autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se os Requerentes para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, observando 

as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 

de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021723-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1021723-25.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL anexada ao Id. 14543645, com o objetivo da parte Autora 

comprovar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, adequar a 

qualificação das partes, bem como esclarecer efetivas incongruências 

assinaladas na decisão Id.14303814. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por EDITH LOPES DE 

SOUZA, em desfavor de SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência 
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para compelir a parte Requerida excluir seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob o argumento que as 23 (vinte e três) restrições, 

totalizando R$ 1.210,72 (um mil duzentos e dez reais e setenta e dois 

centavos) são relativos a períodos em que a Requerida já não era mais a 

concessionária de fornecimento de água da Capital. Afirma ainda que os 

débitos já estão todos devidamente quitados e que é adimplente com o 

pagamento de suas obrigações. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. In casu, não 

obstante tenha a parte Autora sido intimada para emendar a petição inicial, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação de pagamento dos 23 (vinte 

e três) débitos no valor de R$ 52,64 (cinquenta e dois reais e sessenta e 

quatro centavos) cada, cujos vencimentos estão compreendidos entre 

30/07/2013 a 30/05/2015, enquanto os as faturas legíveis juntadas no 

id.n.14543645 são do ano de 2006. De outra sorte, o fato das 

negativações terem sido incluídas pela parte Requerida quando ela já não 

mais era Concessionária do Serviço Público ainda ressente de maior 

dilação probatória, notadamente porque à mingua de provas quanto ao 

adimplemento dos débitos, não há como descartar a hipótese de se 

tratarem de eventual parcelamento de faturas de períodos de sua 

competência. ANTE O EXPOSTO, por não estarem devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte 

Requerente. CITE-SE E INTIME-SE a parte Requerida, inclusive para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, a ser agendada pela Secretaria Judicial, por meio do acesso virtual 

do Núcleo de Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no artigo 98 do CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da justiça gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002472-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAQUEL COSTA BARROS (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1002472-21.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA INICIAL anexada ao Id. 13278206, para adequação da 

qualificação das partes e opção pela realização de audiência de 

conciliação. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por RAQUEL COSTA BARROS, em 

desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA, postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência 

para compelir a parte Requerida a excluir os dados da Autora dos órgãos 

de proteção ao crédito no que tange ao débito ora discutido nesta ação. 

Relata que ao tentar solicitar a contratação de um plano de telefonia fixo 

por meio de atendimento eletrônico, foi informada que seu nome constava 

no cadastro de inadimplentes e ao realizar a consulta junto aos órgãos de 

proteção de crédito, foi surpreendida pela negativação de seus dados em 

razão de uma cobrança indevida realizada pela Requerida no valor de R$ 

159,74 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos). 

Afirma que nunca contraiu crediário ou cartão de crédito com a Requerida, 

desconhecendo a relação contratual que originou o débito reclamado 

nesta ação. Diante disso, propôs a presente ação com a finalidade de 

declarar inexistente o débito, reparar os danos suportados com a conduta 

da Requerida, e em sede de tutela de urgência a exclusão de seus dados 

dos cadastros de proteção ao crédito. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. In casu, não 

obstante tratar-se de lide que tem por base a negativa de relação 

contratual entre as partes, circunstância que a princípio ensejaria o 

reconhecimento da probabilidade do direito autoral, pelo simples fato de 

que não se pode exigir dela prova de fato negativo, tenho que com o 

segundo requisito necessário para o deferimento da medida não restou 

comprovado, porquanto depreende-se do extrato de restrição ao crédito 

juntado no id.n.11624289 a existência de pelo menos outras 06 

negativações, sem qualquer referência acerca de eventual inexigibilidade 

das mesmas. Nesse passo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, cuja presença também é essencial ao deferimento da tutela 

provisória de urgência, se mostra ausente, tendo em vista que os dados 

da parte Requerente ainda permanecerão inscritos nos anais de proteção 

ao crédito por conta daquelas outras 06 negativações. Por oportuno, trago 

a colação o entendimento do Nosso Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA 

DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à 

existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.Considerando que a Agravante possui outros 

apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários 

de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a 

concessão da liminar em sede de tutela de urgência. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) ANTE O EXPOSTO, por não 

estarem devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pela parte Requerente. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação bem como para comparecer AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial, por meio do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a 

parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive da existência de emenda substitutiva da petição inicial 

(id.n.13278206). A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de 

seu advogado (art. 334, §3º, CPC). A gratuidade da justiça já foi deferida 

no id.n.12924793. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032913-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (AUTOR(A))

RODRIGO FARIA GARDIN (ADVOGADO(A))

LIGIA DAHROUGE ZAIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMAPAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032913-82.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Considerando a 

informação trazida pela parte Autora (id.n.15782118) de que houve a 

desocupação voluntária do imóvel, resta prejudicado o pedido liminar 

formulado na exordial. Contudo, DETERMINO a expedição de MANDADO 

DE CONSTATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE do imóvel comercial objeto do 
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contrato de locação, localizado na Rua Candido Mariano nº 808 esquina 

com Marechal Deodoro - Centro, Cuiabá/MT, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça no ato do cumprimento do mandado, confeccionar certidão 

pormenorizada do estado do imóvel e suas instalações, incluindo registro 

fotográfico, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006812-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINO SIMPLICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILSON VIEIRA JORGE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1006812-08.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pelo Autor no Id.13516490, pois a prestação de 

caução independe da discricionariedade do juiz, em razão de se tratar de 

imposição legal, na forma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Sendo assim, 

sua fixação não tem qualquer relação com as condições 

econômico-financeira da parte Requerente da liminar, de forma que, o fato 

de ser beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade, 

mesmo porque a caução não figura entre as hipóteses de isenção 

elencadas pelo § 1º do art. 98, do CPC. Por consequência, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida, eventuais sublocatários e/ou ocupantes do 

imóvel para os termos da ação, consignando o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar defesa ou purgar a mora, conforme disposto no artigo 62, 

inciso I, da Lei 8.245/91, devendo ainda constar no mandado que a 

purgação deverá ser feita mediante depósito dos débitos apontados na 

inicial e mais eventuais aluguéis que vencerem no curso da lide, além das 

custas e de honorários que arbitro em 10% do valor do débito. Efetuada a 

purga da mora, fica desde já, autorizado o levantamento pela parte Autora 

dos valores depositados mediante alvará, de acordo com inciso IV, do art. 

62, da Lei n. 8.245/91. Deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI), tendo em 

vista que a demanda está sujeita a rito especial. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029136-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

ISABELLA SILVA JARDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029136-89.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Não obstante as razões 

declinadas pela parte Requerida no Recurso de Agravo (id.n.15711769), 

MANTENHO a decisão agravada (id.n.15170707) por seus próprios 

fundamentos. Em consulta aos autos do referido recurso, verifiquei que o 

pedido de liminar recursal foi INDEFERIDO, razão pela qual, determino o 

prosseguimento do feito. INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

48h(quarenta e oito horas) manifestar quanto o alegado descumprimento 

da decisão informado pela parte Autora, devendo ainda comprovar nos 

autos a entrega da medicação complementar, caso necessário, uma vez 

que consta na prescrição médica que a paciente necessita fazer uso de 

04 comprimidos via oral ao dia durante 21 dias, o que pressupõe no mínimo 

03 (três) caixas por mês. Fica desde já majorada a multa para o caso de 

descumprimento da presente decisão, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, além da adoção 

de outras medidas necessárias, conforme estatuído no art. 536 e 537, do 

CPC. Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se 

cópia a partir da decisão em questão e dos documentos previsto no artigo 

2º do Provimento n.56/2008, e encaminhe-a ao Ministério Público para 

adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014280-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO (EMBARGADO)

DALVA MOLEIRO PIRES (EMBARGADO)

CLAUDIA MACIEL SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - 693.918.151-20 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - JUIZO DE RETRATAÇÃO Processo nº 

1014280-57.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Executada/Embargante (ID. 

12812961), alegando, em síntese a existência de erro material na 

sentença proferida no id.n.12761285, sob o argumento que o termo 

identificado nos autos como “minuta de acordo” fora juntado tão somente 

como forma de demonstrar a tentativa frustrada de conciliar com a parte 

Executada. Por sua vez, a parte Exequente também interpusera 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.n.12871262), no mesmo sentido de que 

não houve celebração de acordo entre as partes. É O NECESSÁRIO. 

DECIDO. Nos termos do artigo 494 do CPC, “Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II – por meio de embargos de 

declaração.” Com efeito, verifico que assiste razão as partes 

Embargantes, posto que a petição juntada no id.n.9403820, rotulada como 

“petição acordo Rosalina Alves de Oliveira), não está assinada pelas 

partes tampouco por seus advogados e acabou levando este juízo a erro 

na análise do respectivo documento. Desta feita, nos termos do artigo 494 

c/c 1.022 do CPC, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pelas partes e ANULO A SENTENÇA lançada no 

ID. 12761285, determinando, por conseguinte o regular processamento do 

feito, devendo o respectivo andamento ser riscado dos autos. INTIMEM-SE 

as partes para NO PRAZO DE 15 DIAS especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, de modo justificado, sob pena de indeferimento e 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007392-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO HELY LEVENTI (REQUERENTE)

MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL ASSESSORIA FINANCEIRA E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007392-38.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL juntada no Id.13559905 e 13559821 para juntada de documentos a 

fim de amparar o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial. 

Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser levando à dúvida 

quanto à condição financeira da parte, deve determinar que faça a prova 

constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, sobre o assunto é 

exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no 

tocante a comprovação da condição de miserabilidade exigida para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça. Daí por que incide, a meu 

ver, o regramento de que a parte precisa comprovar se o juiz assim o 

determina. Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer com a 

constatação de prova contrária à existência dos requisitos essenciais 

para a concessão do benefício, cabendo ao juiz analisar o caso em 

concreto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

engajado neste Estado e, consequentemente por este juízo: PROCESSUAL 

CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO 

FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da 

Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 

estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de 
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hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão 

do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte 

ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da 

declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da 

condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da 

alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta 

Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de 

ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de 

justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" 

(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal 

de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente 

poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO 

FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos 

apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal 

importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar 

com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial 

por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.“[...] 3. 

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 

831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) Destarte, compete ao juízo a análise do 

caso concreto e o livre convencimento motivado que separe o 

jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que alega 

estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) composto 

por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para suprir as 

necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, mas 

precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não tendo 

como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o segundo 

grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que possui 

renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, o comprovante de renda 

anexado ao Id.13559850 não condiz com a hipossuficiência financeira 

exigida em lei, sendo oportunizado ao Autor carrear aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a alegada condição de miserabilidade. 

Entretanto, o Requerente não logrou êxito em demonstrar que o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação lhe afetarão 

a subsistência ou de sua família. Diante disso, considerando os 

fundamentos de análise do pedido de gratuidade da justiça, aliado às 

provas produzidas nos autos e a comprovada renda incompatível com a 

condição de hipossuficiência exigida em lei, entendo inviável a concessão 

da gratuidade da justiça ao Requerente. Importa grafar que pedidos de 

gratuidade/exoneração parcial constituem proporção considerável dos 

feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. 

Daí a necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma 

justiça administrável, que possa se autossustentar materialmente, atingir 

os seus elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente 

àqueles que efetivamente não possam despender nenhuma quantia para 

fazer nascer e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Ante 

o exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC 

INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade formulado na inicial. Intime-se a 

parte Requerente para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o 

art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito. Por economia processual 

e celeridade, desde já, DETERMINO à parte Autora que, no mesmo prazo 

(15 dias) EMENDE a petição inicial nos seguintes termos: 1) Adequar o 

valor da causa, uma vez que este deve corresponder ao benefício 

patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao pedido de indenização 

quanto ao pedido declaratório (art. 292, V e VI do CPC); Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de 

tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007275-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES (ADVOGADO(A))

EMERSON PEREIRA DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 09:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029308-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GILMAR GONCALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TAPIAS TETILLA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015789-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

ADIMA PEIXOTO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA CORREA FNANDES (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

INES CECILIA FELSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 67 de 521



SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021113-28.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA 

MARIA PECORI BIANCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA AT Vistos. 

Ante o descumprimento da liminar noticiado no Id nº 14893054, INTIME-SE 

a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

petição apresentada, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil. No mais, considerando que a parte requerida apresentou 

contestação no Id nº 10609046, 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. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Cuiabá - MT, 08 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034026-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Batista Cesar de Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034026-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MUNICÍPIO 

DE CAMPO VERDE REQUERIDO: JOÃO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA M 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não 

restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034170-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERENI DE FATIMA MOURA GOETTEMS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034170-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ERENI DE 

FATIMA MOURA GOETTEMS REQUERIDO: APOLUS ENGENHARIA LTDA M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do art. 260 do CPC). Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial e 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...) (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033832-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L DE JESUS SILVA SERVICOS URBANOS - ME (REQUERENTE)

LOURENCO DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA CORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033832-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: L DE 

JESUS SILVA SERVICOS URBANOS - ME, LOURENCO DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: CONSTRUTORA CORA LTDA - ME, MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024674-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034311-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

VANESSA CASTILHA MANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NICOLETE SARTORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034311-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CLAUDIO 

NICOLETE SARTORI M Vistos. Designo o dia 05.02.2019 às 15h30min para 

a inquirição das testemunhas JOSÉ SEBASTIÃO ANDRADA, IVO 

RODRIGUES DOS REIS e LUIZ CLAUDIO PACHER, a ser realizada na Sala 

de Audiência do Gabinete desta 8ª Vara Cível. Considerando o que 

preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) 

advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou 

do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do 

mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à 

audiência independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Anoto, por oportuno, que nas hipóteses do 

§4º do art. 455 do CPC, a intimação da testemunha deverá ser efetuada 

por mandado. Comunique-se ao r. Juízo deprecante da data designada 

para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por seus 

patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018. 

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012873-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DAVID RUELIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 205980 Nr: 19027-87.2005.811.0041

 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: M. E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA., 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, SABINO DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - 

OAB:9.451/MT, LUCIANA G. PARREIRA DE AQUINO - OAB:11253, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

 INDEFIRO o pedido de fls. 497/499, cabendo à genitora da requerente 

informar ao Juízo os dados precisos do imóvel para possibilitar a avaliação 

judicial do mesmo.Por fim, tendo em vista que a requerida efetuou o 

pagamento integral do valor avençado (fl. 545, atual 408), INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciar no sentido de 

efetuar abertura da conta poupança em nome da menor, a fim de que 

possa ser transferido o valor atualmente na Conta Única e, por 

conseguinte, arquivado o presente feito.Após o atendimento das 

determinações judiciais supra ou o transcurso do prazo para tanto, DÊ-SE 

vista ao Ministério Público para manifestação.Intime-se.Ciência ao 

representante do Parquet.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096918 Nr: 9269-98.2016.811.0041

 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: GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, LÉLIA MARIA 

SCARDINI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial com fundamento no art. 330, 

incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, incisos I e IV, do mesmo estatuto processual.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.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, 04 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101663 Nr: 11192-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, JOÃO FLAVIO BIANCHINI BERTIN - 

OAB:21359

 Ante o exposto, e considerando a disposição inserta no inciso V do art. 

835 do Código de Processo Cível, DEFIRO parcialmente os pedidos de fls. 

196/199, tão somente para determinar a penhora dos imóveis 

indicados.Contudo, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de Processo 

Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será realizada “por 

termo nos autos”.Assim sendo, observando-se os requisitos do art. 838 

do referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos 

imóveis cujas matrículas encontram-se acostadas às fls. 208/209.Caso o 

executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado acerca da 

penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação (art. 525, 

§11 ou 917, §1º, ambos do CPC). Caso o executado não possua 

advogado constituído nos autos, expeça-se carta de intimação da 

penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC.Em seguida, EXPEÇA-SE 

carta precatória para avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 

do CPC. Retornando a missiva integralmente cumprida, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do 

CPC).Tendo em vista que, na certidão da Junta Comercial (fl. 210), consta 

a informação de que o titular da empresa executada é casado, em 

observância à regra do art. 842 do CPC, INTIME-SE da penhora a cônjuge 

do proprietário dos imóveis penhorados, em endereço a ser informado nos 

autos pela parte exequente.Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do 

CPC, caberá ao credor providenciar o registro imobiliário da penhora, 

comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da 

planilha atualizada do débito. Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a 

contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059949 Nr: 51046-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS RUFINO PEREIRA

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

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B

 .Pelo exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, por 

ilegitimidade passiva ad causam, em relação à requerida Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso 

VI, do CPC....Quanto ao seguimento da demanda em relação à requerida 

Unimed Rondonópolis, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa por elea 

apresentada, já que está comprovado que o autor é beneficiário do plano 

e, conforme já decidiu o STJ, ..DEFIRO a inversão do ônus da prova, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Acerca das provas oral e pericial indicadas pelas partes, 

reputo desnecessárias, tendo em vista que a matéria a ser discutida é 

unicamente de direito, porquanto o ponto controvertido cinge-se a apurar 

se a pretensão do autor ao recebimento do tratamento “Home Care” só é 

cabível na hipótese de haver previsão contratual nesse sentido, o que não 

é o caso, como alega a requerida. Inobstante isso, diante da inversão do 

ônus probatório e, atendendo ao disposto no art. 373, § 1º, do CPC, 

oportunizo à requerida, caso queira, se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias, pondendo apresentar nova 

manifestação ou juntada de documentos que entender 

necessários.Intimem-se.Cuiabá/MT, 03 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1338464 Nr: 17438-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JESUÍNO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MASTER POSTOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Sebastião Jesuíno de Oliveira em face de Sociedade Master 

Postos e Serviços Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de nenhum 

documento comprobatório, razão pela qual não restou atendido o disposto 

no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, assim como 

apresentando os documentos hábeis a demonstrar suas alegações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1338924 Nr: 17556-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREPALDI MESQUITA & MINUSCULI LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Fomento Mercantil de Crédito Ltda em face de Crepaldi 

Mesquita & Minusculi Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de documentos 

comprobatórios atualizados, razão pela qual não restou atendido o 

disposto no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo e 

qualificando os sócios cujos bens pretende atingir, assim como trazendo 

aos autos documentos comprobatórios do alegado, dentre os quais deve 

estar a certidão atualizada da Junta Comercial, na qual conste os nomes e 

CPFs dos sócios a serem citados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1335848 Nr: 16880-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Leonardo Pio da Silva Campos em face de Leb Construções 

e Comércio Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de documentos 

comprobatórios atualizados, razão pela qual não restou atendido o 

disposto no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo e 

qualificando os sócios cujos bens pretende atingir, assim como trazendo 

aos autos documentos comprobatórios do alegado, dentre os quais deve 

estar a certidão atualizada da Junta Comercial, na qual conste os nomes e 

CPFs dos sócios a serem citados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1335847 Nr: 16879-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINÉIA DE SOUZA MATNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONS CENTAURUS 

LTDA, ADELINA DOS PRAZERES DA SILVA

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

OAB:6.486/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Vandinéia de Souza Matne em face de Incorporadora e Cons 

Centaurus Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pela autora/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de documentos 

comprobatórios atualizados, razão pela qual não restou atendido o 

disposto no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação da autora/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo, qualificando 

e apontando o endereço para citação dos sócios cujos bens pretende 

atingir, assim como trazendo aos autos documentos comprobatórios do 

alegado, dentre os quais deve estar a certidão atualizada da Junta 

Comercial, na qual conste os nomes e CPFs dos sócios a serem citados.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1335850 Nr: 16882-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER CORREA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Kleber Correa Fortes em face de Rainbow Holdings do Brasil 

S/A.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso dos autos, muito embora o autor tenha relacionado os sócios da 

empresa executada ao final da petição inicial do presente incidente (fl. 08), 

deixou de incluí-los no polo passivo.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo, qualificando 

e apontando o endereço para citação dos sócios cujos bens pretende 

atingir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1335849 Nr: 16881-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANTINO JOSÉ GERALDINO, LAURIANE 

LUZIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Aparecida Helena Cardoso Aurea Eirele em face de 

Alvantino José Geraldino e de Lauriane Luzia de Barros.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a petição não veio acompanhada de documentos 

comprobatórios atualizados, razão pela qual não restou atendido o 

disposto no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

trazendo aos autos documentos comprobatórios do alegado, dentre os 

quais deve estar a certidão atualizada da Junta Comercial, na qual conste 

os nomes e CPFs dos sócios a serem citados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1308695 Nr: 10539-89.2018.811.0041

 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: PAULO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR, DELAIAS 

FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DOS SANTOS 

BATISTA - OAB:23.392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 40, pelo que segue o comprovante de retirada da 

restrição de circulação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090301 Nr: 6243-92.2016.811.0041

 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: VICTOR MIGUELETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO JOSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA BARROS SABER - 

OAB:19452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078431 Nr: 494-94.2016.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS - OAB:18836

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste quanto ao interesse em 

iniciar o Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080360 Nr: 1680-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDR, VALDIR DOS REIS

 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:

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 439764-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112026 Nr: 15554-10.2016.811.0041

 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: DENER MATEUS ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nesta data, intimo a parte autora para retirar a certidão retificada, no 

prazo de 5(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 458877 Nr: 28647-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE SOUZA BRITO DA SILVA ME, 

EVERALDO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE 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.: 1163432 Nr: 37301-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA LÚCIA BARROS NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO PINTO DA SILVA

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

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4.546/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando 

insubsistente e DETERMINANDO a desconstituição das penhoras, nos 

autos n° 1887-11.2003.811.0041 - Código n° 110833, que recaíram sobre 

os seguintes bens:•Automóvel Mercedes Benz ML 320, ano 2001;•Veículo 

Pajero Mitsubishi Dakar, ano 2010/2011, cor preto, placas 

KQW1333;•Veículo Mercedes Benz ML 350, ano 2007, Placa 

KNY0553;•Apartamento Residencial situado na Rua Brigadeiro Eduardo 

Gomes, n° 525 em Cuiabá/MT.CONDENO o embargado ao pagamento das 

custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos 

do artigo 85, §9º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

translade-se cópia desta sentença para os autos do feito executivo em 

apenso.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763741 Nr: 16341-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6.357/MT, 

LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

dano material a autora, no valor de R$ 6.280,00 (seis mil duzentos e 

oitenta reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

a partir do desembolso. Deve, contudo, ser abatida a quantia que o 

requerente pagaria se fosse adquirir a água da concessionária, 

tratando-se, portanto, de condenação ilíquida.Havendo sucumbência 

reciproca, as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 

50% para cada parte. Em relação aos honorários, fixo-os em 10% sobre o 

valor da condenação liquida para o advogado de cada sujeito 

processual.Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Cuiabá, 02 de Outubro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940572 Nr: 54900-36.2014.811.0041

 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: BEZERRA E BEZERRA LTDA - ME, GERALDINE 

APARECIDA DE SANT’ANA BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais 

aos autores no valor de R$ 981,74 (novecentos e oitenta e um reais e 

setenta e quatro centavos), ensejando sobre esse valor a restituído em 

dobro, perfazendo o montante de R$ 1.963,48 (mil e novecentos e 

sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art. 42 

do Código de Defesa do Consumidor, com juros de mora a partir da citação 

e correção monetária a partir do desembolso.Entendo que os autores 

decaíram de parte mínima do pedido, razão pela qual CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Após o trânsito em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da sentença, intime-se a 

parte vencedora para requerer o que de direito no prazo de quinze dias. 

No caso de inércia, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 04 de Outubro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403058 Nr: 35213-49.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO NUNES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:9789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO, RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:14422-A/MS

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO 

como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. 

Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Para 

tanto, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acoste ao feito o contrato original de fls. 72/76, sob pena de restar 

prejudicada a produção da prova pericial. Como quesitos do Juízo, deverá 

o senhor perito responder, fundamentadamente, se a assinatura aposta 

no contrato de fls. 72/76 é da parte autora. Apresentado o contrato, 

INTIME-SE a empresa supracitada via email, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários, assim como indique o 

nome e os dados de qualificação profissional do perito que desempenhará 
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o encargo. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova 

nomeação de perito.Em caso de concordância, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a 

proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso não 

haja oposição ao valor dos honorários, homologo, desde logo, o valor da 

proposta, anotando que, ficarão a cargo de ambas as partes, nos termos 

do art. 95 do Código de Processo Civil:“Art. 95. Cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as 

partes.”Efetuada a proposta, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a 50% do 

valor da perícia, na forma do art. 95, §1º, do CPC.No que tange a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29697 Nr: 1784-19.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que no prazo de 05 dias efetue o 

pagamento da diligência referente ao mandado de penhora por cumprir.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 703845 Nr: 38492-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACECLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESDBSA, SDPAC-S, TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, DINA APOSTOLAKIS MALFATTI - OAB:96352/SP, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:, LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - 

OAB:104430/SP, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste quanto a concordância 

ou não com o pagamento voluntário por parte da Requerida, no prazo de 

05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392240 Nr: 27759-18.2009.811.0041

 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: ODÉLIA MARIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO, 

CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:96.727/RJ, RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO 

- OAB:21.591/DF

 Julgo improcedentes os pedidos em relação ao requerido Carvalho & 

Carvalho Advogados Associados.Condeno a autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios ao procurador do requerido Carvalho & Carvalho 

Advogados Associados, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciaria 

gratuita.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117312 Nr: 17612-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS GOMES ARAUJO

 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

 Intimo a parte Autora para que se manifeste em relação a sua 

concordânciaou não, como o valor pago pela parte Requerida bem como 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 210338 Nr: 21001-62.2005.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, VALÉRIA C. 

MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil, extingo o processo, com resolução do mérito, pela prescrição, em 

relação aos créditos referentes aos shows IVETE SANGALO e JOTA 

QUEST, realizados em 27.03.99 e 26.06.99, respectivamente, no termos do 

artigo 206, § 3º, V, CC e, em relação à cobrança dos valores referente ao 

show com ENGENHEIROS DO HAWAI, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido.Nos termos do art. 86 do CPC, condeno a parte autora ao 

pagamento das despesas processuais e, no que tange aos honorários 

advocatícios sucumbências, fixo-os em 15% sobre o valor da causa.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.P.R.I.C.Cuiabá, 02 de 

Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804190 Nr: 10653-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO SOUZA - 

OAB:12.443/MT, ANDRE DOS SANTOS - OAB:14.363/MT, MARIA 

DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173037 Nr: 41324-05.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLGN, SOLANGE LUCIENE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.CONDENO a parte 

autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os 

quais arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do §2º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

03 de outubro de 2018. P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051479 Nr: 47149-61.2015.811.0041

 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: RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC 

UNIJURIS - OAB:UNIC/PANTANAL, JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830, 

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - OAB:23252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento no art. 58, “caput”, e art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação no 

assento de registro civil da autora, no sentido de alterar o seu prenome 

“RAIMUNDA” para que conste como sendo “ROSA DA CONCEIÇÃO 

SILVA”.EXPEÇA-SE o respectivo mandado de retificação ao Cartório de 

Registro Civil competente, com as formalidades legais.Sem custas e 

honorários.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908489 Nr: 35838-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOV, SANDRA LÚCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA SÃO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:10405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 

MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

apenas para CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, 

consubstanciada na entregar do Histórico Escolar do autor, ratificando, 

consequentemente, a medida liminar concedida às fls. 65/66.Nos termos 

do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, condeno cada 

parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas 

processuais e, no que tange aos honorários advocatícios, arbitro-os em 

R$ 1.500,00,00 (um mil e quinhentos reais) para o advogado de cada 

sujeito processual. Por fim, SUSPENSO a exigibilidade em relação à parte 

autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 01 de outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 110833 Nr: 1887-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO NIGRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Vistos,

Intime-se o credor para que impulsione o processo, no prazo de 30 dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão.

No que tange aos honorários periciais, reclamados pelo experto às fls. 

619 e 699, verifico que a quantia não foi adiantada pelo autor, pois 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 121). Portanto, incumbe 

ao perito habilitar-se nos autos, por meio de procurador, com vistas a 

execução dos honorários em face do requerido, ora executado, 

sucumbente da causa.

Intime-se o perito desta decisão, por qualquer meio idôneo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 463102 Nr: 31504-69.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS POLIMENI ME, OTACILIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO, MARGARETH LUZIA DA 

PENHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Vistos.

Em relação ao pedido de fls. 348/351 anoto que, segundo a Súmula 375 do 

Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução 

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do 

terceiro adquirente”.

Não obstante, no caso dos autos, verifico que não se encontram 

presentes os supracitados requisitos, assim como não restou 

demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 

792 do Código de Processo Civil.

Vale frisar que as circunstâncias dos autos dificultam a constatação dos 

requisitos da alegada fraude, pois ao que consta, a alienação do veículo 

indicado teria se dado em 25.02.2011, quando não recaia sobre ele 

qualquer ordem de restrição judicial e, sequer havia sido indicado à 

penhora, o que somente se deu em 09.09.2011, sendo o mandado de 

penhora e avaliação sido cumprido em 19.10.2011 (33/334; 342).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à 

execução requerido às fls. 348/351.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora e 

cálculo atualizado do débito, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 312826 Nr: 18662-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYLIA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:4369/MT, FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - 

OAB:9959/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo executado às fls. 

145/154, o que faço para manter o bloqueio efetivado às fls. 141/142, 

convertendo-o em penhora, nos termos do art. 854, § 4º, do Código de 

Processo Civil.Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico em favor da parte exequente, viabilizando a transferência para 

conta bancária a ser indicada nos autos. Sem prejuízo do disposto supra, 

e considerando que o valor anteriormente penhora não foi suficiente para 

satisfazer a integralidade do débito, INTIME-SE a parte executada, por 

intermédio de sua procuradora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens de sua propriedade passíveis de penhora suficientes para 

saldar o débito executado.Advirta-se a executada que a sua omissão será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por 

cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito da parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 

774, inciso V, do CPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736794 Nr: 33243-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHSABÁ MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à 

execução requerido às fls. 394/402......INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora e cálculo atualizado do débito, 

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.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1087691 Nr: 5043-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA HELLEN DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA, ANTONIO 

MANUEL CARDOSO FERNANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 11.393, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Os autos vieram conclusos para despacho saneador, contudo, 

verifica-se que a parte autora ao impugnar as contestações argui que 

estas são intempestivas, constatação esta que, se procedente, pode 

prejudicar a análise das preliminares e razões de mérito aduzidas nas 

peças defensivas.

Assim, certifique-se a Secretaria se as contestações de fls. 79/124 e 

164/187, ambas protocolizadas em 27.07.2016, são ou não tempestivas.

Em seguida, voltem conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055149 Nr: 48839-28.2015.811.0041

 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: JULIANO FÁBIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

 Nos termos do art. 370, Parágrafo único, do CPC, indefiro a prova oral 

pugnada pela parte autora, pois a matéria discutida é unicamente de 

direito.

 No mais, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 331478 Nr: 2652-06.2008.811.0041

 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: NORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES EDUARDO HERVATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revogo o despacho de fls. 165, vez que não houve sequer a citação do 

requerido.

Manifeste-se a parte autora sobre a citação do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1053438 Nr: 48101-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA COSTA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:138.646

 Inicialmente, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, 

DETERMINO a tramitação prioritária do feito.

 Verifico que a matéria versada nos autos se trata de uma relação de 

consumo e, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte requerente, 

bem como diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

INVERTO o ônus da prova, nos termos doa art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Diante da inversão do ônus probatório e, atendendo ao disposto no art. 

373, § 1º, do CPC, oportunizo à requerida, caso queira, se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os 

autos sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 437753 Nr: 15545-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOUSE CHEQUE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BOTÓS DA SILVA 

NEVES - OAB:143373/SP

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada SEGURA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, portadora do CNPJ nº 
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06.118.205/0001-52, sobre o valor total de R$ 21.303,74 (vinte e um mil, 

trezentos e três reais e setenta e quatro centavos).2.RENAJUD:Por outro 

lado, caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, 

DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a 

busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do 

sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade..3.INFOJUD:Em caso de resultado 

negativo também na busca de veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema 

INFOJUD sobre a declaração de imposto de renda do último ano da parte 

executada4.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793600 Nr: 47733-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: JOSÉ CANDIDO 

DA SILVA, portadora do CNPJ nº 09.032.047/0001-04, sobre o valor total 

de R$ 3.074,31 (três mil e setenta e quatro reais e trinta e um 

centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários 

resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a 

penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo 

a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de 

restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1037453 Nr: 40307-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA LOURENÇO FURTADO

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

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

OAB:4.384-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149639 Nr: 31560-92.2016.811.0041

 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: AJMC, MARCIA CRISTINA MOTTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o que faço para declarar a 

inexistência do débito no valor de R$77,19 (setenta e sete reais e 

dezenove centavos) e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), tudo acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), ratificando, consequentemente, a 

medida liminar. Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 956474 Nr: 3310-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SOARES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO MACEDO - 

OAB:6811-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade 

ficará suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo 

diploma processual.Sem custas, ante os benefícios da assistência 
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judiciária gratuita em favor da Requerente às fl. 28.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164487 Nr: 37758-48.2016.811.0041

 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: NUTRANA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: I.DETERMINAR seja refaturada a fatura com vencimento em 

24.03.2016, adequando-se seus valores com a cobrança proporcional ao 

período de 07.02.2016 a 12.02.2016;II.DECLARAR inexistente os débitos 

não reconhecidos pela autora e objeto da presente ação, referentes às 

faturas com vencimento em 24.04.2016, 24.05.2016, 24.06.2016, 

24.07.2016 e 24.08.2016; III.DECLARAR a quitação ao Termo de 

Contratação para compra e venda e equipamentos, acostado a exordial fl. 

63, liberando a autora/devedora da obrigação, tornando definitiva a liminar 

deferida às fls. 726/727 de forma que determino expedição de alvará na 

conta da requerida declinada às fl. 792.IV.CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da 

sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).V. TORNAR definitiva 

às decisões de fls. 707/709 e 726/727.Tendo em vista que a autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, conforme Parágrafo Único do art. 86, 

do NCPC, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro às custas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que 

de direito no prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164274 Nr: 37661-48.2016.811.0041

 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: MADIEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Intimo a parte Requerida para que se manifeste nos autos acerca do 

Laudo Pericial juntado, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 952108 Nr: 1001-89.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO VICÁRIO 

CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEHAN MICHEL MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTAO CONSELVAN - 

OAB:22350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CAMPOS 

BALERONI - OAB:4849

 Intimo a parte Requerente, para que apresente suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1338915 Nr: 17551-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR LUIZ MARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662/SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o exequente nos termos do despacho a seguir 

transcrito: "Em seguida, já nos autos distribuídos por dependência, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, acostando ao feito os documentos 

indispensáveis à deflagração da fase de cumprimento de sentença, quais 

sejam: petição inicial, prova da citação, procurações e eventuais 

substabelecimentos das partes, sentença e/ou acórdão e certidão de 

trânsito em julgado. Em igual prazo, deverá a parte exequente 

manifestar-se quanto à manifestação de fl. 245, requerendo o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1258595 Nr: 23853-39.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES BONZANINI, BONZANINI E BONZANINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 145/146. 

, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128560 Nr: 22433-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934183 Nr: 51515-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAEL CUSTODIO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões ao 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136213 Nr: 25701-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821/MT, DANIEL GUSTAVO PITA RODRIGUES - OAB:, 

NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Intimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões ao 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408519 Nr: 448-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DE SOUZA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147906 Nr: 30773-63.2016.811.0041

 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: JAIRO LAZARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171939 Nr: 40966-40.2016.811.0041

 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: ODALICIO RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173430 Nr: 41479-08.2016.811.0041

 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: ROBERTO MAIKO DE ASSUNÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119636 Nr: 18589-75.2016.811.0041

 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: ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO ME, 

ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTEL MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 89 , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737805 Nr: 34326-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMO CLAUDIO BRAEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 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.: 135604 Nr: 20497-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA 

CÉLIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON C. F. ALEXO - 

OAB:7069/MT

 Vistos em correição.

Compulsado os autos, verifico que a última memória de cálculo da 

presente execução [fls. 123/127] encontra-se atualizada até abril de 2016, 

razão pela qual determino a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, atualizar o débito, bem como manifestar o seu interesse 

no bem dado em garantia à execução [fls. 83/84, fl. 103 e fl.105] e desta 

forma requeira o que entende de direito.

Além disso, diante da decisão proferida nos embargados à execução em 

apenso, proceda-se a exclusão do polo passivo da execução da 

executada Maria Celia de Oliveira, procedendo-se as baixas de praxe.

 Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão do patrono 

da exequente, Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira – OAB/MT 6.551-A e 

Dra. Norma Sueli de Caires Galindo – OAB/MT 6.524-B na capa dos autos 

e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 126/127.

Proceda com a ratificação dos autos alternando o nome da exequente 

para Iuni Educacional S.A.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 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: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 DEFIRO o pedido de fls. 107. INCLUA-SE no pólo passivo da ação as 

pessoas que constam como proprietárias do imóvel em questão, quais 

sejam: C.P. - Cidade Plenejada S/C LTDA, Edel Empreendimentos 

Imobiliários e R.M.H Empreendimentos e Participações LTDA.

CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais (artigo 344, CPC).

Uma vez que os requeridos Geraldo Soares Mendonça, Elizabete 

Aparecida Mikuni Mendonça e José Cláudio de Oliveira Campos estão em 

lugar incerto e não sabido, CITE-OS por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias (artigo 256, inciso I, CPC).

 INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, 

a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes legais 

(art. 242, § 3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição 

inicial, assim como dos documentos acostados.

EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a propositura da presente 

ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), indicando os dados do imóvel 

usucapiendo para ciência de eventuais interessados, o qual deverá ser 

afixado no átrio do Fórum e publicado em jornal de ampla circulação local 

às expensas da parte autora.

 Após o cumprimento de todas as deliberações e decorridos os prazos, o 

que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028927-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VAZ DE LIMA (AUTOR(A))

THAIANE DE FREITAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028927-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANILO VAZ 

DE LIMA RÉU: POP INTERNET LTDA. AT Vistos. Considerando que o 

documento de negativação acostado nos autos não tem força probante 

necessária a conferir segurança jurídica à análise do pleito liminar, posto 

que emitido há quase um ano (Id n.º15122468), INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de 

juntar aos autos comprovante de negativação devidamente atualizado, a 

comprovar que os seus dados permanecem inclusos nos órgãos de 

restrição ao crédito, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032900-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA BRANCO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032900-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

MARIA BRANCO NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Débito c/c com Reparação por Danos Morais, pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por José Maria Branco Neto em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. 

Alega, em síntese, o requerente, que a fatura de energia elétrica da 

unidade consumidora da sua residência (UC 6/281104-0), está sendo 

cobrada de maneira desproporcional aos gastos e aos móveis que 

guarnecem o imóvel. Assevera que realizou o pagamento das faturas de 

energia, estando inadimplente apenas com a do mês de setembro que está 

no prazo para pagamento. Diz, por fim, que teve os serviços de energia 

suspenso. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos, que o requerente quitou, em 03.09.2018, as 

faturas dos meses de janeiro a agosto do corrente ano que estavam 

atrasadas (Id. nº 15674289, pág 1 a 8). Ademais, consta na fatura de 

setembro do corrente ano, última enviada, que a única fatura que está em 

atraso é a relativa ao mês de setembro de 2017, que por ser débito 

pretérito, não pode ser motivo para suspensão do fornecimento de 

energia. Ressalta-se, ainda, que a data da próxima leitura da unidade 

consumidora será em 16.10.2018, motivo pelo qual o requerente sequer 

restou notificado quanto à possibilidade de corte em razão do débito de 
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referência Set/2018, único cujo pagamento não comprovou nos autos. 

Ocorre que, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, alínea “b”, a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento à 

unidade consumidora, nos casos de inadimplemento, deve ser precedida 

de notificação com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Deste modo, 

os faturas acostadas aos autos demonstram a quitação dos débitos, e por 

conseguinte, a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a suspensão do serviço persista, a parte requerente estará 

sendo privada indevidamente da prestação de um serviço público 

essencial à população. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com posterior suspensão regular do serviço. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para o fim de que a requerida RESTABELEÇA, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora UC-6/281104-0, sem prejuízo de suspensão em 

razão de fatura cujo pagamento não restou comprovado nos autos. Em 

caso descumprimento, fixo, com fulcro no art. 297 do Código de Processo 

Civil, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 04 de 

Outubro de 2018 Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028625-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI (ADVOGADO(A))

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028625-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

RODRIGUES DE MENDONCA RÉU: SAGA LONDON COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E LAND ROVER BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. AT Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materias, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Leonardo Rodrigues 

Mendonça em face de Saga London Comércio de Veículos, Peças e 

Serviços Ltda e Jaguar e Land Rover Brasil, todos devidamente 

qualificados nos autos. Aos 05.09.2018 foi deferida parcialmente a tutela 

de urgência sendo determinadas que as requeridas que fornecessem 

outro veículo da mesma espécie e com as mesmas características e 

especificações relativas à segurança e conforto, com impostos quitados e 

quilometragem máxima equivalente à informada na ultima entrada na 

concessionária ré (KM 42202, Id. nº 15065421), no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Em razão do deferimento parcial da tutela, a parte autora, 

emendou da inicial, pugnando pelo deferimento de nova tutela de urgência, 

consistente em compelir a parte requerida a manter o veículo em pátio 

fechado e coberto, conservando-o em local limpo e protegido a fim de que 

esteja, ao final da ação, nas mesmas condições de quando entrou na 

concessionária. A requerida Saga London Comércio de Veículos, Peças e 

Serviços Ltda interpôs agravo de instrumento (Id nº 15688475, pág.3). É a 

síntese. DECIDO. Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio 

do Malote Digital foram prestadas nesta data. Nos termos do disposto no 

art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. No tocante ao novo pedido de 

tutela de urgência, consistente na manutenção do veículo em pátio 

fechado e coberto, conservando-o em local limpo e protegido a fim de que 

esteja, ao final da ação, nas mesmas condições de quando entrou na 

concessionária, entendo que o pedido comporta guarida. Isso porque, 

conforme cediço a exposição excessiva ao sol danifica a pintura, causa 

ressecamento do verniz e deteriora as partes plásticas do automóvel. In 

casu, conforme foto constante no Id nº 15489276, nota-se que o veículo 

está exposto ao sol sem qualquer tipo de proteção e conservação, fato 

que traz verossimilhança às alegações da parte autora. Outrossim, a 

requerida na condição de depositária do bem, tem o dever de conservar o 

veículo, sob pena de responder por perdas e danos em caso de 

ocorrências de avarias e danificações. Ademais, considerando que o 

automóvel poderá ser objeto de perícia, é imprescindível a sua 

manutenção e conservação. Destarte, entendo presente a probabilidade 

do direito da parte autora. No mesmo sentido é a satisfação do 

pressuposto do perigo de dano, na medida em que, caso a tutela não seja 

concedida o bem objeto da ação poderá se deteriorar até o deslinde da 

ação. Por fim, o §3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, já que o 

veículo estará conservado não restando prejuízo a qualquer das partes. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, o que faço para determinar que as requeridas: a) sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, PROVIDENCIEM pátio fechado e coberto 

para o depósito do automóvel objeto dos autos, a afim de que possa 

garantir a conservação e proteção do bem até o deslinde da ação; b) SE 

ABSTENHA de retirar o automóvel do local conservado, sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 

descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019365-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (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. 

Impulsiono ainda os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 80 de 521



Cuiabá - MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027946-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELIAS RIBEIRO MARTINS (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 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: 1019987-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 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: 1004594-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOAO VALERIO DA SILVA (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 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: 1021650-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE JESUS VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Laudo Pericial e Honorários

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT FELIPP ALMEIDA MIRANDA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 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: 1029861-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Impulsiono ainda os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. 

Cuiabá - MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007717-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RONALDO PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022154-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PREVELATO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1019329-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

JANETE FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 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: 1022805-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

ANA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

OTAVIO GUIMARAES RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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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: 1029842-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE PAULA SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o esclarecimento acerca do laudo pericial, 

no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 09/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003393-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

NILDO AUGUSTO UMLAUF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1003393-77.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

NILDO AUGUSTO UMLAUF EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020681-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (AUTOR(A))

JOAO GIMENEZ FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020681-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

D.A TEIXEIRA - ME RÉU: V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA 

- ME Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 10h30min , nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008055-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M RAMOS COMBUSTIVEIS (RÉU)

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008055-41.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RÉU: T. M RAMOS 

COMBUSTIVEIS Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva 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), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013676-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LINO CAVALCANTI (RÉU)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013676-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DA SILVA ALVES RÉU: ADAO LINO CAVALCANTI Vistos etc. 

Considerando o pedido do autor de intimação das testemunhas pelo juízo, 

bem como da fundamentação esboçada no petitório de Id n. 15840098, 

onde traduz que uma das testemunhas é filha do requerido e os outros 

são advogados contratados pelo requerido, nos termo do inciso II do 

parágrafo 4º do artigo 455 do CPC, DEFIRO o pedido. REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 14/11/2018 às 15:30hs. Expeça-se o 

competente mandado de intimação das testemunhas arroladas pelo autor. 

Comunique-se as partes acerca da redesignação pelos meios 

necessários, inclusive telefone, a fim de evitar o deslocamento 

desnecessário ao juízo. Intime-se as partes na pessoa dos patronos 

habilitados nos autos. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013676-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LINO CAVALCANTI (RÉU)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando a 

expedição do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744800 Nr: 41875-58.2011.811.0041

 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: CARLOS JOSE DA SILVA, SANDRA HELENA DA SILVA 

XIMENES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE HANNA JORGE, DANIELLA HANNA 

JORGE, SELMA GOUVEIA JORGE, NAZIH HANNA JORGE, CARLA 

GRUNWALD HARAOUI, CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 14679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283-O

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361429 Nr: 31307-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERBENS IMÓVEIS LTDA, OTACILIO PERON, HELBERT 

LUCAS CORREA MENANDRO, IVONIL LUCAS EVANGELISTA, KENIA 

ADRIANA DE AQUINO, JULIANO CESAR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETÉS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.461, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA

Data da Carga: 07/08/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845468 Nr: 49169-93.2013.811.0041

 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: PINHEIRO & LEITE LTDA ME, GUSTAVO BATISTA 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMO SISTEMA DIGITAIS LTDA, LIBERALI 

CENTRO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, SAP BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MAYANA 

PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT, MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436, FERNANDO JOSÉ GARCIA - OAB:134.719/SP, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT, RODRIGO CESTARI DE MELLO - 

OAB:OAB/SP 353.749, VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - OAB:147084-SP

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

Carta Precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834716 Nr: 40002-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da executada, sob a quantia homologada e devidamente 

corrigida.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.Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).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 da executada, junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito.Mantenha-se o feito concluso 

em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através 

dos Sistemas Bacenjud e Renajud.Procedida à penhora, intime-se o 

executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). 

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, 

m e d i a n t e  o  r e c o l h i m e n t o  d a  t a x a  j u d i c i á r i a 

correspondente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718999 Nr: 14718-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONICE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:OAB/SP 

183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 14718-13.2011.811.0041, 

Protocolo 718999, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828421 Nr: 34272-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATIAIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828421 Nr: 34272-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATIAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar a aditar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001929-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001929-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cumpra-se o despacho de ID. 15816273 

anteriormente proferido nos autos, encaminhando-se o presente feito ao 

meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032801-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES (AUTOR(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAESTE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032801-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES RÉU: LAESTE DE SOUZA Vistos 

etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 15773346 

requerendo a desistência da presente ação, informando que a não tem 

mais interesse na demanda, requerendo, assim, homologação sem mérito 

da desistência do feito. 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.” Analisando os autos, verifica-se que 

a requerida não foi citada. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017204-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO (ADVOGADO(A))
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JULIANA CRISTALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Certifico que o Sr. Rogério Leite, Perito Judicial, designou o dia 30/10/2018, 

às 16:30 horas, para realização da perícia no Hospital São Mateus, centro 

de oncologia, na Av. Aclimação 335 - Bosque da Saúde - Cuiabá/MT, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014125-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE BANDEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

 

Processo: 1014125-88.2016.8.11.0041. Vistos. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034293-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARLOS FRAGOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAM - GRÊMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034293-43.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDO CARLOS FRAGOSO REQUERIDO: GAM - 

GRÊMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de informar quanto seu interesse ou não pela 

realização de audiência de conciliação ou mediação, conforme estabelece 

o inciso VII do art. 319 do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000117-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o embargado para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020346-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAURA LEA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020346-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA LEA CORREA DA COSTA RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. Designo o dia 23/11/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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: 1020346-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAURA LEA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1020346-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA 

LEA CORREA DA COSTA RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. Designo o dia 23/11/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1038043-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MURILO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031911-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA DE JESUS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028198-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1034173-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Abílio Pereira da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobrança referente ao mês de julho e agosto de 2018, no valor de R$ 

226,34, o que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços, bem como de inserir o nome da parte autora 

nos cadastros dos inadimplentes, acerca da fatura discutida, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15797961 

que a ré, em 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 11,30, R$ 10,90, R$ 

31,34, etc., mas em julho de 2018, efetuou cobrança na quantia de R$ 

226,34, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de 

energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à 

manutenção da residência da parte autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, 

para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos 

serviços no imóvel da parte autora, bem como de inserir o nome dela nos 

cadastros dos inadimplentes, acerca do débito discutido no processo, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 3.000,00. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial do valor que entende correto, acerca do 

consumo do mês 07/2018, no prazo de 48 horas. Autorizo desde já o 

levantamento pela parte ré. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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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 requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Diante da falha no sistema da agenda compartilhada de 

audiência, deixo designá-la nesse processo. Assim, cite-se parte ré para 

contestar, alertando-a que o prazo para defesa é de 15 (quinze) dias. Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034283-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATHA PRISCILA GOMES FELIX (AUTOR(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Tabatha Priscila Gomes Félix em desfavor de IUNI UNIC Educacional, 

aduzindo que é estudante do curso de medicina, sendo beneficiária do 

FIES, com cobertura de 100% desde 2014 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua cobrança de R$ 1.725,76 acerca de 

mensalidade bruta e R$ 3.451,52 como serviços educacionais fies, e 

diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito 

estudantil. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a liberar imediatamente a realização do aditamento da 

autora para o semestre 02/2018; promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; não criar 

óbice a autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência de contrato 

firmado entre a requerente e o FNDE em 2014 para abertura de crédito 

para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso 

de graduação (ID 15818238), e desde então os aditamentos vêm sendo 

efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré efetua cobrança de 

valores, discriminados como “mensalidades e serviços educacionais” (ID 

15818234), demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por outro 

lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora poderá ser impedida de 

prosseguir com o curso, e ainda sofrer as consequências da suposta 

inadimplência. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição 

da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por 

sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de 

dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento 

do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a liberar imediatamente a realização do 

aditamento da autora para o semestre 02/2018; promover a suspensão de 

qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se 

abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice a autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. 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 requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Diante da falha no sistema da agenda compartilhada de 

audiência, deixo designá-la nesse processo. Assim, cite-se parte ré para 

contestar, alertando-a que o prazo para defesa é de 15 (quinze) dias. Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032393-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ATTAIR BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032393-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: 

ATTAIR BATISTA DA SILVA Visto. Designo o dia 23/11/2018, às 09h00min 

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). 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). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032393-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTAIR BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1032393-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: ATTAIR BATISTA 

DA SILVA Visto. Designo o dia 23/11/2018, às 09h00min 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). 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). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032563-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA PATRICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032563-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: 

MARIA BENEDITA PATRICIO Visto. Designo o dia 23/11/2018, às 10h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032563-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA PATRICIO (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1032563-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: MARIA BENEDITA 

PATRICIO Visto. Designo o dia 23/11/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). 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). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007158-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERREIRA CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Torno sem efeito intimação de ID 14811881, posto que indevida. 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). 
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Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento 

da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, 

no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a intimação retro não foi publicada com os dados do 

patrono da parte requerida, remeto estes autos à expedição de matéria 

para a imprensa.Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014317-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA DA CONCEICAO SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Torno sem efeito intimação anterior, posto que constou parte "autora" 

quando o correto deveria ser "parte requerida". Assim, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, apresentar nos 

autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas Processuais, 

conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033148-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1033148-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA REQUERIDO: TAVEIRA & 

GUIMARAES LTDA - ME Vistos. Designo o dia 27/11/2018, às 16h45min, 

para a realização da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao 

advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso 

de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, 

devendo juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. 

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016999-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDVIRGES BENEVIDES DE SOUZA (RÉU)

FELIPE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

CARLOS NAVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA (RÉU)

ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, nestes autos epigrafados, foi designada Sessão de 

Mediação e Conciliação, a qual será realizada no 07/12/2018, às 14:00 

horas, na Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Comarca de 

Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

procedo à intimação da partes.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071429 Nr: 56016-43.2015.811.0041

 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: JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ELIZA LUCIALDO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES DA 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - 

OAB:13688/MT

 Vistos,

 O autor se manifesta às fls. 126/133, postulando pelo revigoramento da 

liminar, com a imissão na posse do imóvel, sob argumento que o 

procedimento que consolidou a propriedade à Caixa Econômica observou 

o que dispõe a Lei 9.514/97.

Pois bem, a suspensão da presente demanda se deu pelo fato de que a 

requerida busca junto a Justiça Federal a anulação do leilão extrajudicial, 

assim como dirimido na decisão de fls. 118/119, há prejudicialidade 

externa entre as ações, vez que a sentença da ação anulatória produzirá 

efeitos em relação à ação de imissão de posse, razão pela qual mantenho 

a suspensão da ação de imissão de posse, até o julgamento definitivo da 

ação anulatória, n.º 7720-92.2015.4.01.3600, que tramita na 1ª Vara 

Federal.

Aguarde-se como determinando à fl. 122.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923687 Nr: 45646-39.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVADORES OTIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL - OAB:109.098-A/SP, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:234.670-SP

 Código 923687

 Visto.

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 cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 761835 Nr: 14327-24.2012.811.0041

 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: ADAMS FIGUEROA DE OLIVEIRA, RICARDO DE SOUZA 

PAULA, WALDISNEI DA CUNHA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA, ESPOLIO 

DE ADEMAR DE MATOS SILVA, ADEMAR DE MATOS SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR 

- OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos.

 Cumpra-se a última parte do despacho de fl. 286, no sentido de intimar as 

partes para se manifestarem sobre o pedido de fls. 269/275, no prazo de 

cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 791895 Nr: 45983-96.2012.811.0041

 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: HUMBERTO LATORRACA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLGANF HERMANN MOCKER, MARILENE 

BENEDITA MOCKER DE SANTANNA, IVO LUIZ GOMES, JUSSARA MARIA 

LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO C. 

ONTIVEROS - OAB:11.516, STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO - 

OAB:OABMT 18641/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias apresentar o memorial 

descritivo do imóvel usucapiendo, individualizando-se cada terreno/lote.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917187 Nr: 41561-10.2014.811.0041

 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: JOSÉ REGINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILTO FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 de 5 dias, apresentar os documentos 

solicitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430004 Nr: 10965-82.2010.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais, sob pena de preclusão da prova 

pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815002 Nr: 21453-91.2013.811.0041

 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: LUZINEY ANTÔNIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764707 Nr: 17362-89.2012.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., AUTO 

SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, Lucimar A. Karasiaki - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522/MT, CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - 

OAB:21295/PR, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE - 

OAB:17998/OAB-MT

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 26/11/2018, às 9:00 horas, para início dos trabalhos 

periciais, os quais serão realizados na Av. Hist. Rubens de Mendonça, Nº 

1856, Edifício Office Tower, Sala 408, 4º Andar, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, Telefones 3052-7636 e 8418-7773, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730628 Nr: 26697-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE SOUZA TERRA, GERALDO 

JOÃO DA COSTA, EDNA FÁTIMA ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100100 Nr: 10620-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL ROSA DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT
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 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 18/12/2018, às 9:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169982 Nr: 40171-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AQUINO FIALHO DA CRUZ

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Código - 1169982

Visto.

Sobre o pedido de fl.190, nota-se que os valores depositados aos autos, 

foram levantados no alvará de fl.197, assim intime-se a parte autora para 

promover andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377153 Nr: 13128-69.2009.811.0041

 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: Sebastião Benevides de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANSELMO GUIDES, IEDA MARIA TERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que não houve a citação dos requeridos, nos termos do art. 

329, I do NCPC, recebo a emenda à inicial de fl. 189/203, proceda-se a 

inclusão de Rosa Imóveis Ltda., qualificada à fl. 203, no polo passivo da 

ação, proceda-se as alterações necessárias no distribuidor e no sistema 

Apolo.

Após, cite-se Rosa Imóveis Ltda. nos termos do despacho inicial.

No mais, intime-se o autor para indicar o endereços dos requeridos Luiz 

Anselmo Guides e Ieda Maria Tersi, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170830 Nr: 40546-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DIAS CAMPOS JARDIM, PAULO CESAR 

MORAIS JARDIM, JANETE MAXIMIANA DE ALBUQUERQUE, REGINA DIAS 

DE MOURA FERREIRA, LINDAURA CARVALHO DE SOUZA, EROTIDES 

GORGONHA, APARECIDA RIBEIRO MOYA, RUTH RESENDE DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S.A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - OAB:, 

FELIPE SOUZA GALVÃO - OAB:73.825/RS, FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, VICTOR JOSE 

PETRAROLI NETO - OAB:31464/SP

 Código 1170830

Visto.

Verifica-se que a Caixa Econômica Federal peticiona às fls. 1.324/1.325, 

pugnando para que esses autos sejam remetidos “a uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá/MT para que lá se aprecie o pedido de sua 

admissão nesta ação na qualidade de substituta da parte ré ou, em pedido 

subsidiário, como litisconsórcio necessário ou, por fim, como assistente da 

parte ré”.

A competência da Justiça Federal é ratione personae, e para que a 

Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça possa incidir é necessário que 

o ente federal manifeste o seu interesse no feito, nos termos do disposto 

no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, 

declino à competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o 

interesse da mesma em compor a presente demanda.

Intimem-se as partes.

Após, cumpra-se a ordem acima, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905448 Nr: 33869-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SARA MIRANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na íntegra da decisão de fl. 50, procedendo a citação da 

requerida no endereço constante à fl. 51, através do oficial de justiça.

No mais, intime-se o ocupante do imóvel objeto da ação, Thiago José de 

Oliveira, por mandado, para desocupar, voluntariamente, o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949585 Nr: 60059-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDACY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROLINE INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIL SABER - OAB:9.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PIERAZZO 

APARECIDO DA SILVA - OAB:159771

 Vistos.Diante da certidão de fl. 101, por ser a contestação intempestiva, 

decreto a REVELIA da requerida, aplicando seus efeitos nos termos do 

art. 344 do NCPC, assim desentranhe-se a contestação de fls. 64/85, 

entregando ao signatário mediante termo nos autos.Obedecendo a 

sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a 

sanear o presente feito.Verifica-se dos autos a necessidade de inversão 

do ônus da prova, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor:“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 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 91 de 521



transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial.§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei).Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do autor em 

relação a requerida, principalmente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838242 Nr: 42949-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA AGNELLO DE CARVALHO, JACSON 

MARIANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

EDIFÍCIO AMADEU COMMERCE LTDA SPE, FAROL EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa - OAB:OAB/MT 4.611, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Código 838242 Vistos.Verifica-se dos autos que as requeridas oferecem 

contestação às fls. 98/137 arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva 

de Athos S/A, sob o argumento de que é sociedade empresarial que tem 

como objeto social a prestação de serviço de construção civil e foi 

contratada pela Sociedade de Propósito Específico Amadeus Commerce 

Ltda. para execução da obra sob regime de administração, sendo que o 

legitimado para figurar no polo passivo da ação é o proprietário da obra e 

não a construtora, pugnando pela aplicação da penalidade de litigância de 

má-fé com relação a esta parte.Réplica às fls. 562/582. Inicialmente, 

quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Athos S/A, sob o 

argumento que é apenas a prestadora de serviço, sendo que o 

proprietário da obra é a Sociedade de Propósito Específico Amadeus 

Commerce Ltda., considerando que a parte legítima para figurar no polo 

passivo de referida demanda é o proprietário da obra e não Cuiabá, 08 de 

outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909591 Nr: 36524-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO DARC XAVIER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 

MEDIANEIRA LTDA, RAFAEL DELA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos de 

Terceiros promovidos por Fabricio Darc Xavier Vieira em desfavor de 

Indústria e Comércio de Madeira Medianeira Ltda., para confirmar a liminar 

de fl. 81 e declarar a posse da pá carregadeira, modelo 924 F, motor 3114, 

ano 1997, cor amarela, série 9703472, cabine florestal, em favor do 

embargante.Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo 

Código de Processo Civil. Considerando a perda de objeto, JULGO 

EXTINTO a Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de 

Reintegração de Posse proposta por Indústria e Comércio de Madeira 

Medianeira Ltda. em desfavor de Perival de Mato Campos e revogo a 

liminar deferida às fls. 20/21.Sem custas processuais.Deixo de condenar 

a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de não 

existir resistência à lide.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 8 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 396250 Nr: 31387-15.2009.811.0041

 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: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTI, ADRIANA VANDONI, 

ADEMAR ADAMS, VILSON NERY, ANTONIO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548-MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOCK CAVALCANTE DA 

SILVA - OAB 6091 - OAB:6.091/MT, FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT, MARCIO J N MARCELO - OAB:14.599-A, 

SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10.029/MT, VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais c/c Pedido de Liminar promovida por José Geraldo Riva 

em desfavor de Enock Cavalcanti, Adriana Vandoni, Ademar Adams, 

Vilson Nery e Antônio Cavalcante.Revogo a liminar deferida às fls. 

396/403.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para cada um dos advogados, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se.Certificado o trânsito 

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

pertinentes.Cuiabá, 8 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003733-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SANTANA DA SILVA (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 DECISÃO Processo: 1003733-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERALDO SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por EVERALDO SANTANA DA 

SILVA, aduzindo omissão e contradição na sentença de ID 13688068, vez 

que não analisou o pedido de que a embargada se comunique com a 

embargante somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha 

de fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, bem como não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância 

de má-fé, pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios, 

requerendo o acolhimento destes embargos. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 15673716. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se a existência das omissões apontadas quanto a não analise do 

pedido para que embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro este 

pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso do processo, que a embargada tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no artigo mencionado acima, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 
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embargante, por isso, não há de se condenar a embargada por litigância 

de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir a matéria, não se prestando para modificar sentença. Com 

essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração de ID 

15498844, apenas para analisar o pedido de comunicação entre as partes 

através do processo judicial e de litigância de má-fé como acima dirimido, 

no mais permanece a sentença tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

09 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015893-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LINDOMAR BATISTA (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 DECISÃO Processo: 1015893-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDOMAR BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de 

efeitos modificativos opostos por LINDOMAR BATISTA, aduzindo omissão 

na sentença de ID 13812458, vez que não analisou seu pedido de 

desconsideração do laudo pericial realizado quando da audiência de 

conciliação e requerimento de designação de nova pericia, bem como 

postula pela majoração dos honorários advocatícios, requerendo o 

acolhimento destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 14748509. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se 

omissão quanto à análise do pedido de desconsideração do laudo pericial 

realizado quando da audiência de conciliação e requerimento de 

designação de nova pericia, entretanto, entendo desnecessário o pedido, 

vez que quando da realização da perícia o autor concordou em ser 

avaliado, sendo este laudo perfeitamente apto a ser utilizado em sentença, 

não cabendo ao autor, apenas por discordar da perícia, sem motivos 

fundamentos, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como 

prosperar tal pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se descabido o pleito de realização perícia 

médica por médico traumatologista e ortopedista, por ausência de motivos 

a justificar a pretensão. 2. Para a designação de novo exame pericial 

afigura-se imprescindível que a matéria não reste suficientemente 

esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC, hipótese diversa 

dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075204487, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075204487 RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017)(grifado) Quanto 

aos demais pontos levantados nos Embargos de Declaração, verifica-se 

que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, não se 

prestando para modificar sentença. Com essas considerações, acolho em 

parte os Embargos de Declaração de ID 13956305, para analisar o pedido 

de desconsideração do laudo pericial realizado quando da audiência de 

conciliação e requerimento de designação de nova pericia como acima 

dirimido, no mais permanece a sentença tal como lançada. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031258-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA (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 DECISÃO Processo: 1031258-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por DAVY CARLOS VIEIRA DA 

SILVA, aduzindo omissão e contradição na sentença de ID 14417916, vez 

que não analisou o pedido de que a embargada se comunique com a 

embargante somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha 

de fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, bem como não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância 

de má-fé, pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios, 

requerendo o acolhimento destes embargos. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 15808118. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se a existência das omissões apontadas quanto a não analise do 

pedido para que embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro este 

pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso do processo, que a embargada tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no artigo mencionado acima, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 

embargante, por isso, não há de se condenar a embargada por litigância 

de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir a matéria, não se prestando para modificar sentença. Com 

essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração de ID 

15524692, apenas para analisar o pedido de comunicação entre as partes 

através do processo judicial e de litigância de má-fé como acima dirimido, 

no mais permanece a sentença tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037916-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por MATHEUS 

LUCAS GUSMÃO DE SOUZA, aduzindo omissão e contradição na 

sentença de ID 15367452, vez que não analisou o pedido de que a 

embargada se comunique com a embargante somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como não analisou 

o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pretende ainda a 

majoração dos honorários advocatícios, requerendo o acolhimento destes 

embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do 

ID 15738879. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente 

na decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos I e II do CPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se a existência das omissões 

apontadas quanto a não analise do pedido para que embargada se 

comunique com a embargante somente por meio deste processo Judicial e 

que se abstenha de fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do 

Código de Processo Civil, indefiro este pedido por falta de comprovação 

que a embargada tenha praticado qualquer conduta ilícita. Quanto à 

análise do pedido de litigância de má-fé não se verifica no caso do 

processo, que a embargada tenha praticado qualquer das condutas 
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dispostas no artigo mencionado acima, não existindo, portanto, prova 

inequívoca de prejuízos causados a embargante, por isso, não há de se 

condenar a embargada por litigância de má fé. Quanto aos demais pontos 

levantados nos Embargos de Declaração, verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, não se prestando para 

modificar sentença. Com essas considerações, acolho em parte os 

Embargos de Declaração de ID 15498681, apenas para analisar o pedido 

de comunicação entre as partes através do processo judicial e de 

litigância de má-fé como acima dirimido, no mais permanece a sentença tal 

como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037224-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

DELVANO PAULO 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: 1037224-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELVANO PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DELVANO PAULO 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 27/06/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à ausência do boletim de ocorrência, 

ausência de provas quanto às sequelas irreversíveis 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, a ré alega a ausência de nexo causal devido à 

ausência do boletim de ocorrência, entretanto, 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) Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

27/06/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que DELVANO 

PAULO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012897-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VAGNER ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012897-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VAGNER ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VAGNER ARRUDA E 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 

30/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como ausência do boletim de 

ocorrência e do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, 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) Quanto à ausência do laudo 

do IML e do boletim de ocorrência, 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 
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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 30/12/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que VAGNER ARRUDA E SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo da mão 

esquerda de intensa intensidade avaliada em 75%; da mão direita de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

esclarecimento da graduação da lesão, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual fora 

corretamente quantificado pelo perito e encontra-se devidamente instruído. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direita, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo: a) 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, 

ou seja, R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos); b) 70% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) 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 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037169-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ISRAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037169-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISRAEL DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ISRAEL DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 23/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo 

e a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido 

o prêmio não ter sido pago pela parte autora. 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 
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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, 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) Quanto à alegação de ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro devido o prêmio não ter sido pago pela parte 

autora, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. 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: 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 23/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ISRAEL DOS SANTOS apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do ombro direito 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, 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 direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%; 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) 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 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006913-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

D. W. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTANA DA SILVA OAB - 955.196.533-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por David 

Wallace Santos da Silva representado por Cleiton Santana da Silva em 

face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, 

o defeito na prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008794-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENICE ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Facil Consig (RÉU)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 05/11/2018, às 12h30. CUIABÁ, 2 de setembro de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032071-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TRAMM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1032071-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11482797), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos de anexados ID - 

12699613, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003307-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADEMIR GONCALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003307-09.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13350059), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003226-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADHARA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 05/11/2018, às 08h. CUIABÁ, 2 de setembro de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004559-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

BROMBERG GONCALVES DE RESENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON STYVER FERREIRA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004559-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

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

endereço atualizado da parte requerida, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005948-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 06/11/2018, às 11H00. . CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1030883-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOÃO FARIA TAVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 
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guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032297-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. M. (ADVOGADO(A))

E. R. R. (AUTOR(A))

I. R. R. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos da decisão retro. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005677-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 06/11/2018, às 11H00. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029542-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILMA DE OLIVEIRA REGO (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos da decisão retro. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028262-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028253-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 06/11/2018, às 12H00. . CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005857-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 06/11/2018, às 8H00 . CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 980734 Nr: 14436-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE LIMA

 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: RENATO CHAGAS 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. 159/163 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1094286 Nr: 8117-15.2016.811.0041
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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: ALCIDES SALGADO DE ALBUQUERQUE

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente 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. 138/145 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1147352 Nr: 30575-26.2016.811.0041

 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: MIRIAN SANTANA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 123/127 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 992725 Nr: 19738-43.2015.811.0041

 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: JOSÉ TEIXEIRA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILLER KOGISO FEITOSA - 

OAB:17.968/MT

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1166088 Nr: 38411-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

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

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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967465 Nr: 7979-82.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFX - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALLA PALMA 

ANTONIO - OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA S. SERVELO DE FREITAS - OAB:49.802/PR, SIMONE BARCIK 

KURDY - OAB:39.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sérgio Zahr Filho - 

OAB/SP 154.688 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 992444 Nr: 19630-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDCM, NILCE CRISTINA DA COSTA

 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 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.: 1116292 Nr: 17149-44.2016.811.0041

 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: JANIA BARBOSA DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 964612 Nr: 6779-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MARIA BRANDÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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. 162/168 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 980582 Nr: 14365-31.2015.811.0041

 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: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

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

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 19/03/2019, 

às 16h30, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 981433 Nr: 14767-15.2015.811.0041

 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: LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR - GENUS PUBLICIDADE, 

LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE SALVADOS LTDA, 

TENDORF & DELBEN LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB/MT 16.549 - OAB:

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 27/03/2019, 

às 16h30, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 977242 Nr: 12715-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, FATIMA DE 

ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Telma Regina R. 

Donatoni - OAB:OAB/MT 18.966

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 27/03/2019, 

às 16h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1140079 Nr: 27397-69.2016.811.0041

 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: ANDRÉ LUIZ DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 27/03/2019, 

às 15h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033527-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO (REQUERIDO)

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (REQUERIDO)

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033527-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, ADEMIR 

ANTONIO BRUNETTO, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATTISTELLA DOS SANTOS Vistos. Da análise dos autos, constata-se 

que a Carta Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela 

qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir 

corretamente a missiva, salientando que a mesma deverá vir 

acompanhada do instrumento contratual que ensejou a interposição da 

ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo 

prazo, deverá o requerente promover ao depósito de 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. Em caso de inércia do exequente 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. CUMPRIDO, proceda-se valendo a 

cópia da deprecada de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011060-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca do pleito de ID. 14465047, bem como 

informar o interesse na realização de audiência de conciliação. Cuiabá-MT, 

9 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001394-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY CAROLINNY ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018978-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI (ADVOGADO(A))
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ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCAO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018978-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCAO DE BARROS 

Vistos etc. Procedo a expedição do alvará, conforme disposto no 

ID.13895560 pag.3. No mais, arquivem-se com as anotações devidas. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004024-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

EMANOEL TEODORO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 14311982 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020672-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016576-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARINA DO CARMO LOPES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016233-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FARIAS CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca de ato do Senhor Meirinho dando o devido 

prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020976-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 

2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355789 Nr: 26341-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIESEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

 Ante a quitação do débito e baixa da restrição (extrato em anexo), nos 

termos do requerimento de fls. 304, alínea “f”, a extinção é a medida que 

se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome de ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, INSCRITA 

NO CPF Nº 301.330.841-91, CONTA CORRENTE Nº 0017920, AGÊNCIA Nº 

5398, BANCO BRADESCO S/A (237).

Após, com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.
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 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931675 Nr: 50200-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA BETT CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Primeiramente anoto os advogados do Banco conforme processo código 

939625.

Em atenção aos requerimentos de fls. 71 e 72 intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE) e AR, para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação de fls. 72 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015, be como, para promover às 

baixas quanto à hipoteca gravada no imóvel de matrícula 39.065 – 2º 

Ofício da Capital, Contrato nº 06288259.

Sem prejuízo, deverá o Banco apresentar seus dados bancários para o 

levantamento do montante consignado pela requerente, no mesmo prazo.

Em caso de inércia, intime-se a requerente para que traga aos autos a 

planilha atualizada e requeira o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423842 Nr: 8109-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 (...) Em razão da discordância das partes, haja vista que o credor 

asseverou ter o saldo de R$1.139.730,67 em seu favor e Banco aduzia 

que era o de R$2.156.873,03, foi nomeado perito, conforme se vê das fls. 

168. O Cálculo foi homologado em 7 de junho de 2016, conforme se vê às 

fls. 205/206. Foi expedido o Alvará integral do perito às fls. 208. O Banco 

apresentou embargos à execução que foi rejeitado às fls. 219. Em seguida 

determinou-se a inclusão dos juros moratórios em favor do credor, nos 

termos do acórdão de fls. 245/248. O requerente apresentou seus dados 

bancários às fls. 329 e o Banco às fls. 331 para levantamento do 

excesso. O Expert chegou à conclusão que o montante devido ao autor é 

de R$1.140.465,68 – fls. 335/353. Às fls. 355/367 o Banco do Brasil veio 

requerendo o envio para a contadoria para aferição, alegando, que o valor 

a ser levantado pelo credor é de R$625.929,76. Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do requerimento 

de fls. 355/367, eis que evidente o pretexto procrastinatório do Banco, 

medida corriqueira da referida instituição. Além do mais, pelo simples 

compulsar dos autos, nota-se que houve a homologação do cálculo às fls. 

205/206 (planilha de fls. 191/202) com a qual o Banco concordou às fls. 

222 vº, ocasião em que foi representado pela mesma causídica Drª. 

Amanda Carina (13/09/2016). Com efeito, vê-se da planilha de fls. 337/352 

que os juros moratórios foram incluídos até maio de 2018, quando na 

verdade deveriam ser inseridos até agosto de 2014, ocasião em que foi 

realizado do pagamento (fls. 123). Assim, intimo o perito para que 

regularize a planilha nos termos acima, mantendo a atualização monetária 

até a entrega da nova planilha. Após, venham-me os autos conclusos 

para extinção e expedição de Alvará. Sem prejuízo, saliento que, em caso 

de requerimentos e manifestações evidentemente protelatórias por parte 

do requerido, ser-lhe-á aplicada multa nos termos do art. 77 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257695 Nr: 23564-09.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EURICO MARQUES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos, etc.

Ante a apresentação do recurso de apelação com as inclusas razões de 

fls. 35/68 e contrarrazões de fls. 75/91, encaminhe-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 369944 Nr: 6863-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMADEU VERLANGIERI, LUCILENA BOTTOS 

VERLANGIERI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967, PAULA 

RAINATO VIEIRA - OAB:MT/16.238-A, WELLINGTON PAULO TORRES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB-TO 3929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 (...) O filho do requerente (de cujus) compareceu aos autos requerendo a 

suspensão do feito, em razão de fraude ocorrida na partilha realizada nos 

autos do inventário (código nº 227513). O Banco requereu a extinção 

quanto a sua obrigação, ante o pagamento da condenação (fls. 765). 

Determinou o envio de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família da Capital 

comunicando sobre o valor mantido nestes autos e manutenção da 

caução quanto ao apartamento avaliado em R$600.000,00. Foi aportado 

aos autos o ofício advindo daquele juízo, requerendo a transferência dos 

valores aqui vinculados para os autos de nº 34747-94.2005.811.0041, 

código nº 227513. (..) Vislumbra-se dos autos que houve integral quitação 

por parte do banco requerido, assim, a extinção do feito quanto à sua 

obrigação é a medida que se impõe. Posto isso, JULGO e DECLARO 

extinta esta Ação de cobrança em desfavor do Banco Santander Brasil 

S/A em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Ademais, quanto ao teor do Ofício 

nº798/2018 (Malote digital nº 81120183582431 – fls. 768/771), com o fito 

de evitar prejuízo ao Judiciário e ao meio ambiente na extração de cópia 

integral do feito, em razão da manutenção da caução sobre o apartamento 

de matrícula nº 79.320 – 2º Serviço Notarial e Registral e montante 

vinculado de R$113.338,30, o encaminhamento dos autos àquele Juízo é a 

decisão mais acertada. Com efeito, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se à baixa no relatório estatístico. Sem prejuízo, REMETAM-SE os 

autos à 1ª Vara Especializada das famílias e sucessões para 

apensamento ao feito de código nº 227513, consignando que a causídica 

da representante do “de cujus” Drª Normelia pugna por levantamento de 

Alvará correspondente a honorários advocatícios devidos pela 

requerente, todavia, já efetuou ao levantamento da quantia de 

R$26.764,69 – às fls. 626 e os demais patronos da representante o valor 

de 54.140,08 à Dra. Karina (fls. 225) e 10.025,94 ao Dr. Alexandre (fls. 

624), questão que deverá ser decidida pelo Juízo da Família. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1241964 Nr: 18715-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI RAQUEL RICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de execução de título extrajudicial proposta por Paulo 

Eurico Marques Luz em face de Roseli Raquel Ricas, ambos qualificados 

nos autos.

A executada apresentou os embargos à execução de código nº 1257695 

(em apenso) que foi rejeitado liminarmente em razão de sua 

intempestividade, contudo, interpôs recurso de apelação (autos em 

apenso), pendente de julgamento.

O exequente requereu o levantamento de R$44.441,61 às fls. 92/93.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tem-se que o processo é suspenso quando determinado 

fato, ou ato, incide de tal maneira, que deve ser resolvido para que volte 

ao seu trâmite normal, assim, como se vê “in casu”, já que este depende 

de correta liquidação quanto aos honorários devidos, razão pela qual 

determino sua suspensão, até julgamento do recurso, para posterior 

remessa dos autos à contadoria do Juízo para aferição.

Ademais, INDEFIRO, por ora, requerimentos para levantamento de Alvará, 

por tratar-se da cobrança de honorários, verba alimentar e, qualquer 

eventual mudança na instância superior poderia causar prejuízo às partes.

 Aguarde-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 713076 Nr: 5782-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Não obstante a vinculação realizada às fls. 508, AGUARDE-SE o deslinde 

nos autos em apenso (Código nº 1241964).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 289835 Nr: 10387-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES 

LTDA., JAN CESAR DE ARRUDA ASCKAR, JORNI GABRIEL DE ARRUDA 

AXKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, MARIZA FARACO LEMOS - OAB:2464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 (...) Os requerente pugnaram pelo pagamento parcelado em 6 vezes, com 

entrada de 30% do valor da dívida, o Banco apesar de ter vista dos autos, 

deixou de se manifestar sobre a proposta e requereu a intimação dos 

requerentes para efetuarem ao pagamento no prazo de 15 dias. Os autos 

vieram-se conclusos. Pois bem. Nos termos da decisão de fls. 1.024 parte 

final, e concordância das partes quanto ao teor do laudo (fls. 1.045/1.046 

e 1.048), HOMOLOGO o cálculo de fls. 1.026/1.043 e ante a recusa 

expressa do credor quanto ao parcelamento, DEFIRO a realização do 

pagamento com a entrada de 30% (Valor homologado atualizado na data 

do pagamento) e mais 6 parcelas a serem depositadas em juízo todo o dia 

10 de cada mês (devidamente atualizadas a cada mês com juros de 1% ao 

mês e INPC), promovendo, ainda, a juntada do comprovante nos autos. 

Após, com a quitação integral da dívida comprovada nos autos, intime-se a 

Cooperativa para que apresente seus dados bancários para o 

cumprimento do provimento 68 do CNJ e levantamento dos valores. Em 

tempo, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação. Assim, intimo as partes, via DJE, 

para que se manifestem em 15 dias. Ressaltando, ainda, que o efetivo 

levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do 

prazo estabelecido para interposição de eventual recurso. Após, procedo 

à expedição do necessário Alvará correspondente a 50% dos honorários 

periciais em favor GERSON FANAIA PEREIRA, CPF Nº 209.277.701-72, 

AGÊNCIA Nº1216-5, CONTA CORRENTE Nº 175.264-2, BANCO DO 

BRASIL S/A. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 164390 Nr: 14456-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI 

DO PRADO AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, CRISTINNY 

NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA - OAB:4625/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de embargos à execução em fase de 

liquidação/cumprimento de sentença.

Foi declarada a quitação do contrato objeto da ação, bem como determinou 

a liquidação para aferir o montante pertencente aos embargantes, 

conforme se vê às fls. 982/983.

Com a juntada do laudo de fls. 985/999, apenas os embargantes 

manifestaram-se quanto ao referido laudo, como se vê às fls. 1.002/1.003 

e certidão de decurso do prazo de fls. 1.006.

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 985/999 e, intimo o Banco, por meio de seus patronos, 

via DJE, para que efetue ao pagamento, devidamente atualizado na data 

do pagamento (fls. 985/999), no prazo de 15 dias, sob pena de multa do 

art. 523 CPC/2015.

Outrossim, com o decurso do prazo, intimem-se os embargantes para que 

requeiram o que de direito (via DJE), no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 457702 Nr: 27936-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS ROGÉRIO 

TICIANELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA NÚSSIA DE BARROS 

FERRETI - OAB:15..903/MT, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

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

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Quando da sentença de fls.502/503, foi firmado que o alvará seria 

expedido em nome de Marcos Rogério Ticianeli, tal como ocorreu às 

fls.465, no entanto, às fls.512, houve requerimento por parte da advogada 

Pâmela Nússia de Barros Ferreti para que este seja liberado em seu nome, 

aduzindo que houve acordo para esse fim, portanto, modificando o contido 

naquela (fls.502/503), sem demonstrar o acordo nominado às fls.512.

Assim, intimo-a para juntar cópia do acordo e/ou petição assinada em 

conjunto com fito de demonstrar a realidade fática, no prazo de 15 dias, 

sob pena desse ser levantado como contido às fls.503 in fine.

Ademais, tenho que não houve a vinculação do montante transferido às 

fls. 505, não obstante ao ofício de fls. 513, assim, reitere-se.

O Banco requereu o envio dos autos à Contadoria/Funajuris para aferição 

das custas remanescentes, se existentes.
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Diante dos atos acima, com fito de solucionar todas as pendências, 

remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para aferição das custas 

remanescentes, intimando para pagamento em 15 dias.

Após, TUDO CUMPRIDO, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 885298 Nr: 20035-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES -ME, 

CARLOS AUGUSTO GOULART

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação monitória formulada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte – SICREDI CENTRO 

NORTE – MT em face de C. A. GOULART TELECOMUNICAÇÕES EPP e 

outro, todos qualificados nos autos, em fase de cumprimento de 

sentença~(fls.118/119), apontando o valor devido em R$56.335,49.

A Defensoria Pública, como curadora especial, impugnou referido valor, 

indicando como correto R$33.660,90 (fls.120/127).

Nesse sentido, dou início à liquidação da sentença e, determino a remessa 

dos autos à contadoria do Juízo com o fito de liquidar a sentença de fls. 

114/116, qual seja, “(...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS 

MONITÓRIOS, para delimitar os juros moratórios em 1% ao mês e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT em face de C A 

GOULART TELECOMUNICAÇÕES –ME e CARLOS AUGUSTO GOULART, 

condenando os réus/embargantes ao pagamento do valor devido em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, no entanto corrigidos até o 

ajuizamento da ação com juros moratórios de 1% ao mês e, após a 

distribuição do feito a correção com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento 

de Sentença). Condeno os réus/embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa..(...)”

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

 Consigno, que a Defensoria deverá ser intimada pessoalmente.

Decorrido o prazo sem manifestação e, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 440705 Nr: 17363-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA SERVIÇOS DE CONSERTO E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, VALDECI BORGES DOS SANTOS

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital nº 81120183657418, datado de 

13/09/2018).

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 do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

do RENAJUD (extratos em anexo).

Assim, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito, indique bens passíveis de serem penhorados, 

assim como traga aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 

15 dias e/ou requeira o que entender de direito.

Ademais, em atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve 

ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

assim, determino a citação ficta dos executados EMA SERVIÇOS DE 

CONSERTO E REPRESENTAÇÕES e VALDECI BORGES DOS SANTOS, 

conforme requerimento de fls. 84.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082780 Nr: 2820-27.2016.811.0041

 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: ODILIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 ,“(...) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente 

procedentes os pedidos formulados, determinando, ao banco/requerido, 

que promova a readequação dos valores das parcelas, relativas aos 

empréstimos consignados, por ventura ainda existentes ao tempo desta 

decisão, de modo adequá-las ao limite de 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos da autora, devendo, para tanto, ser considerada a 

remuneração bruta atualmente recebida (com desconto apenas dos 

descontos relativos ao imposto de renda e a contribuição previdenciária 

(...)”, além dos honorários advocatícios perseguidos às fls.238/238v, sob 

pena de aplicação da multa do artigo 523 do CPC. Com efeito, CONCEDO o 

prazo de 15 dias para que o BANCO DO BRASIL cumpra o decisum 

transcrito acima, haja vista que a instituição bancária chegou a “zerar” a 

conta da requerente (fls. 241), mesmo após decisão exarada às fls. 

226/233 em 27/06/2018.Consigno que o não cumprimento do ato acima, 

dará azo a aplicação de multa do artigo 77, IV do CPC, em face de a 

instituição financeira considerando, a resistência indevida de cumprimento 

do comando judicial firmado pelo ETJ, em 20% do valor da causa 

devidamente atualizada em favor do Estado, bem como, litigância de má-fé 

como preceitua o artigo 80, incisos IV e VI do CPC, com condenação para 

pagamento de multa de 9% do valor da causa corrigida em favor dos 

executados e honorários advocatícios em 10% desta, além de outras 

medidas que se fizerem cabíveis ao caso, para que o Banco pare de 

continuar nos processos a descumprir as ordens judiciais, sobre as quais 

já não cabem recursos.Intime-se deste o BB via AR, para conhecimento, 

com cópia do V.Acórdão.Com o decurso do prazo e inércia do Banco, 

intime-se a requerente por meio de seu patrono para que traga aos autos 

o cálculo dos honorários e da multa e requeira o que de direito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443146 Nr: 18910-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 
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OAB:8773/ES, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT

 Vistos, etc.

Cumpre ao Banco a apresentação do contrato, portanto, concedo-lhe o 

prazo de 15 dias, para esse desiderato, sob pena de acolher o valor 

depositado como incontroverso e portanto sua liberação em favor de 

Maria, com a extinção do feito.

Exibido o contrato, intimo a devedora Maria para juntar cópia dos 

pagamentos, no prazo de 15 dias, sob pena de acolhimento do valor 

apresentado pelo Banco como devido R$25,47.

Em caso de inércia das partes, arquivem-se, observando, que novo 

pedido de desarquivamento por parte de Maria, dar-se-á mediante 

pagamento das custas desse ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834074 Nr: 39436-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DORILEO LOUZICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

manifestação da Defensoria Pública de fls. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775740 Nr: 29002-89.2012.811.0041

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA, JACKELINE NAGANO BEZERRA

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

manifestação da Defensoria Pública de fls. 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733208 Nr: 29436-15.2011.811.0041

 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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORT E IMPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

manifestação da Defensoria Pública de fls. 171/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282776 Nr: 2563-31.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LUCIA CARDOZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

16/22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889901 Nr: 23734-83.2014.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA VIRGINIA AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

manifestação da Defensoria Pública de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1231513 Nr: 15366-80.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CONRADO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

21/31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152010 Nr: 6230-16.2004.811.0041

 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): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA 

BIANCARDINI DO PRADO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, DILMA DE 

FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Execução Hipotecária movida pelo Banco Bradesco 

S/A em face de Adalberto Pereira do Amaral e Zila Biancardini do Prado 

Amaral.

Transcorreu em apenso os autos código 164390 de Embargos do Devedor 

que homologou o cálculo de fls.985/999, que reconheceu o crédito de 

R$47.596,99 em favor dos devedores em julho/2018, portanto, evidente se 

torna a perda superveniente do objeto da presente execução.

Desta feita JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

Hipotecária movida pelo Banco Bradesco S/A em face de Adalberto 

Pereira do Amaral e Zila Biancardini do Prado Amaral, com base no artigo 

924, III do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

PI. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777755 Nr: 31124-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO PERES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) , 

OAB/MT Dalton Adorno Tornavoi, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 777755, numeração única 

31124-75.2012.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014966-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

DIMAS SIMOES FRANCO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de VITOR CARLOS DE 

SOUZA VIEIRA, ambos qualificados nos autos. O Perito sugeriu a data 

para a realização de perícia no ID nº 15367989 – fls. 1, em seguida, em 

razão de dificuldade no levantamento do Alvará o Expert requereu o 

depósito diretamente em sua conta corrente, o que foi realizado no ID nº 

15530342 – pág. 1. Pois bem. Em primeiro lugar, insta consignar que não 

houve o levantamento do Alvará por ausência de designação de data para 

a perícia, assim, não há guarida para a alegação de dificuldade de 

levantamento dos honorários. Ato contínuo, ante o depósito de uma 

parcela na conta pessoal do Expert (ID nº15530040 – Pág. 02), consigno 

que os honorários remanescentes serão levantados na ocasião da 

entrega do laudo, assim, DESIGNO o dia 15 de outubro de 2018, às 14h. 

Ademais, com a apresentação e juntada do laudo, intimem-se as partes 

para manifestarem em 15 dias. Ademais, com a apresentação e juntada do 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem em 10 dias. Tudo cumprido, 

conclusos para deliberações e liberação do alvará remanescente em 

favor do expert. No mais, consta no ID15773944 o ofício da JUCEMAT, 

assim, atenda o Sr. Gestor, encaminhando o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031327-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031327-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS DE LIMA FILHO Vistos. Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORE em face LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO. 

Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramita perante o juízo da 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1037309-39.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 12 de novembro de 2017, com 

pedido de desistência em julho/2018, enquanto esta foi distribuída em 

09/2018, evidenciando a tentativa de escolha do juiz natural, fato que 

deixo a cargo do juiz competente. Desta feita, além da conexão, tem-se 

para o caso de extinção a aplicação do artigo 286 do CPC, portanto, 

verifica-se que a competência para processar e julgar a presente ação é 

do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 

286. 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; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029801-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFRISINEY DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 9 8 0 1 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALFRISINEY DE 

OLIVEIRA DIAS Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial 

contida no ID 15257055 restou prejudicada, haja vista que a entrega não 

pode ser efetivada devido ao motivo “NÃO EXISTE NRO.”, portanto não 

comprovada a constituição em mora do requerido. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

PROTESTO DO TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA 

EDITAL. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032998-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032998-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SIBELE 

FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos... Trata-se de ação de busca e apreensão 

que havia sido distribuída erroneamente a 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, a qual declinou da competência e determinou a redistribuição do 

feito. Era o que me cabia relatar, passo a análise da exordial. Constato que 

a autora atribuiu a causa o valor de R$ 16.056,96, contudo conforme 

planilha de débitos (ID 15688157) esse corresponde somente as parcelas 
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vencidas, sendo que o valor da integralidade da divida é de R$ 

101.561,61. 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$ 101.561,61 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e um 

reais e sessenta e um centavos). Proceda o Sr. Gestor a correção do 

valor da causa no sistema PJE e após intime-se a autora para recolhimento 

das taxas e custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e 

extinção, bem como, esclarecer seu procedimento, tendo em vista ser de 

conhecimento comezinho que nesses casos o valor da causa é a 

somatória das parcelas vencidas e vincendas, como costumeiramente o 

Escritório Belinati o faz, observando que em caso de silêncio e ou não 

acolhimento dos esclarecimentos será aplicada a multa do artigo 77 do 

CPC, bem como, os honorários advocatícios ao final serão fixados tendo 

como base o valor primário, já que é da competência do causídico sua 

informação. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028267-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028267-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEX MARTINS SALVATIERRA Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico 

que o autor fixou a causa o valor de R$ 61.004,93, contudo incluiu neste 

calculo os honorários advocatícios e custas processuais, valores estes 

que serão arbitrados posteriormente em sentença, se for o caso, desta 

feita fixo para fins de purgação de mora o valor contido na planilha de 

débitos (ID 15004550), qual seja R$ 55.459,03 inclusive para fins de 

condenação. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN AMAROK, placa: 

OAZ-6623 (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 nos IDs 15067416 e 

15067417. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN 

com o intuito de autorizar o requerente a transferir multas incidentes sobre 

o veiculo para o CPF do requerido. 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, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033856-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEYSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033856-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CLEYSON ALVES DA SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo KIA PICANTO, placa: NLA4070 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 15793042 e 

15793043. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da 

presente ação no RENAVAM, através do sistema RENAJUD. 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, 8 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003615-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA 

As guias relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Da análise dos 

autos constata-se que as partes entabularam acordo, pleiteando pela 

suspensão do feito até o integral cumprimento, conforme se infere do 

termo de Id: 15155635. Assim, HOMOLOGO o acordo de vontades firmado 

nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Randon Administradora 

S/A em face de Vitor Carlos de Souza Vieira, e determino a suspensão do 

feito até o adimplemento da avença, que ocorrerá no dia 20/11/2018. Após 

o transcurso do prazo, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias 

manifestar-se acerca do adimplemento da avença, salientando que seu 

silêncio será considerado anuência tácita à extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1033692-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033692-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ESTEVAO JOSE DA SILVA 
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REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Em primeiro lugar, 

recebo a presente ação como Ação de Exibição de Documentos, portanto, 

proceda-se a alteração necessária. 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 ao requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Ademais, ante o teor da petição de Id: 14474987 passo a análise do feito, 

salientando que após a citação do réu, caso seja comprovado que os 

documentos solicitados já foram disponibilizados ao autor 

extrajudicialmente, será aplicada a multa prevista no artigo 77, inciso IV do 

CPC e outras que se fizerem necessárias, independentemente da 

gratuidade acima. Pleiteia o autor por meio desta ação, pela exibição da 

cópia de todos os contratos de financiamento, consignação, empréstimos 

e cartão de crédito celebrados com o requerido, bem como extrato das 

dívidas em seu nome, conforme pleiteado no prévio requerimento 

administrativo de Id: 10547541. Estando evidenciado o direito do autor, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ele relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados. Assim, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, 

intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024459-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024459-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: LOURIVAL PEREIRA JUNIOR Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Consta no ID 14569351, a 

determinação de redistribuição deste feito para esse juízo, já que a lide 

aborda questões referentes a operações realizadas por instituição 

financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. Passo a análise 

da exordial. Compulsando os presentes autos, verifico que a cópia do 

contrato juntado está incompleta, já que só foram juntadas as paginas 1/8 

até 4/8, portanto intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos as paginas restantes, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019350-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 9 3 5 0 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOMINGOS LINO 

DE JESUS FILHO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14612791 e 14612800. 

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET CLASSIC, placa: OAZ-7523 (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”. 

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, 13 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029145-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

CIELO 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: 

1029145-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): C.F.C.REGIONAL LTDA - ME RÉU: 

CIELO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar ajuizada por Autoescola 

Regional Ltda em face de Banco Bradesco S/A e Cielo S/A. Aduz a 

requerente que possui algumas autoescolas na cidade, o que motivou o 

convênio com a Cielo para facilitar os pagamentos de seus clientes, e ao 

decidir encerrar as atividades da unidade do Distrito Industrial foi 

informada de que possuía débitos junto à Cielo, o qual foi pago por meio de 

boleto. Ao requerer a antecipação dos pagamentos efetuados em todas 

as máquinas, foi informada pela referida empresa que não seria possível, 

pois o montante seria pago em contas bancárias de dois bancos, sendo 

eles Itaú e Bradesco. Ocorre que a autora não possui conta no Banco 

Bradesco, momento em que descobriu que parte do seu rendimento 

estava sendo desviado para conta de terceiro estranho. Assim, requereu 

dados dessa conta via telefone, e lhe foram apresentados apenas os 

números da agência e conta, descobrindo ainda, que os depósitos vinham 

sendo realizados desde o ano de 2013, comprovados por meio do 

documento de Id: 15162154. Posto isso, pugna a autora por meio desta 

ação, pelo deferimento da liminar para que sejam apresentados pelo 

Banco Bradesco todos os extratos da conta corrente 001400-1 e agência 

03146, localizada em Ouro Branco-MG, estabelecida na Rua Santo 

Antônio, nº 412, Centro. Feitas essas considerações, tenho aclarada a 

probabilidade do direito, no entanto, não é possível, neste momento a 

quebra de sigilo de terceira pessoa, sem a demonstração de que 

efetivamente, foram destinados valores para essa, devendo o Bradesco 

informar de forma clara e motivada, somente se houve depósitos 

concernentes as transações mencionadas à conta nominada, para 

posterior análise da requisição de extratos e outras medidas. Ademais, é 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de AMBAS as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, citem-se os réus, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecerem à audiência de conciliação que designo 

para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h00, fazendo-se na carta 

constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecerem em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022101-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022101-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELIZEU DE SOUZA RODRIGUES As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... O banco exequente pugnou na petição 

de Id: 15492961 pela realização da penhora sobre o veículo dado como 

garantia contratual. Desta feita, defiro o pleito de penhora sobre o veículo 

Renault Clio, Ano 2014, Placa: QBI-8171 de propriedade do executado, 

servindo, o extrato que segue, como termo de penhora, bem como a 

avaliação nos moldes do valor da Tabela Fipe (extrato em anexo). Desta 

feita, não obstante o endereço informado pelo executado no ato de sua 

citação, em observação ao teor da petição de Id: 11372119 expeça-se 

mandado de intimação, penhora e avaliação do referido veículo, a ser 

cumprido no endereço: Rua Cristo Redentor, Nº 214 (meio da quadra), 

Bairro: Altos da Serra, nesta cidade. Observe-se o comprovante de 

diligência de Id: 15492961. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1017575-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JULIANA DALL AGNOL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 111 de 521



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Em primeiro lugar, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes 

poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência 

ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão. Em 

segundo lugar, os embargantes requerem o chamamento do endossante 

Altair Correia Soares (CPF nº 019.078.159-96 ID nº 13766488) aos autos 

do processo associado em do razão do ENDOSSO constante do ID nº 

13766488 - Pág. 3, todavia, não se admite chamamento ao processo em 

execução (JTA 103/354, bem fundamentado). No mesmo sentido: RTRF - 

3ª Reg. 17/55. Sobre o assunto, o STF firmou jurisprudência no sentido de 

não caber o chamamento ao processo nas execuções cambiais (TRJ 

90/287, 90/565, 90/1.028 - Pleno, 91/283, 91/752, 91/1.168, 93/327, 

93/923). No mesmo sentido: VI Enta - concl. 10, aprovada com dois votos 

contrários, RT 513/291, 525/253, 591/1221, 604/108, JTA 59/183, 60/186, 

91/342, Amagis 8/180. Ademais, "A hipótese de chamamento aos 

processo prevista no art. 77, inciso II do CPC/73 (atual 130 do CPC/15), é 

típica de obrigações solidárias de pagar quantia. Tratando-se de hipótese 

excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, promovida 

pelo demandado, não comporta interpretação extensiva para alcançar 

prestação de entrega de coisa certa. Cuja satisfação não comporta 

divisão" (STJ - 1ª RESp. 1.125.537, Min. Teori Zavascki. j. 16.3.2010, DJ 

24.3.10) No mesmo sentido: STJ -2ª T., REsp. 1.009.622 - AgRh, Min, 

Herman Benjamin, j.3.8.10, DJ 14.9.10. Assim, indefiro-a. Outrossim, nos 

termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º 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", todavia, ante o não preenchimento dos requisitos 

legais (haja vista que o automóvel indicado é alienado fiduciariamente – ID 

nº 13766091 – Pág. 1 – nº V), RECEBO estes Embargos à Execução SEM 

o efeito suspensivo. Ademais, intimo o embargado, por meio de 

publicação, via DJE, para impugnação no prazo de em 15 dias. Havendo 

arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, intime-se o 

embargante para manifestação no mesmo prazo. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017650-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DALL AGNOL (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JULIANA DALL AGNOL 97599360115 (EXECUTADO)

JULIANA DALL AGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT em 

face de JULIANA DALL AGNOL e outros. Foi realizado o bloqueio no cujo 

valor é de R$577,11. Em seguida, o exequente foi intimado a se manifestar 

sob pena de desbloqueio. No Id nº 14372037 - Pág. 1 certificou-se a 

inércia do credor. Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Em primeiro 

lugar, PROCEDO ao desbloqueio do montante indisponibilizado via 

BACENJUD em nome de ANDRE LUIS DALL AGNOL nesta data, ante a 

certidão constante do ID nº 13335947 - Pág. 1. Sem prejuízo, aguarde-se o 

deslinde dos autos em apenso e, em caso de silêncio, cumpra-se a 

decisão de ID nº 13336089 - Pág. 4, parte final. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010446-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TADEU RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Ante o cumprimento do provimento nº 68/2018 – CNJ, procedo 

à expedição de alvará em nome do causídico do requerente ERICK, qual 

seja, AGNALDO KAWASAKI, CPF Nº 329.525.201-78, AGÊNCIA Nº 3113, 

CONTA CORRENTE Nº 01071353-0, BANCO SANTANDER S/A (033) - 

Poderes ID nº 5876449. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021994-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021994-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE DE 

SOUZA E SILVA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela autora aduzindo que aduz, que foi intimada para comprovar a relação 

jurídica entre as partes, emergindo omissão no despacho em comento. É o 

relatório necessário. Primeiramente, os declaratórios são cabíveis para o 

caso de omissão, obscuridade, contradição e erro material, o que não é o 

caso. Conforme se observa a ação foi interposta em face do Banco 

Cruzeiro do Sul e da documentação evidentemente se encontra presente 

consignado com esse. Desta feita, acolho os declaratórios e passo a 

apreciação da pretensão inicial. Pleiteia a autora por meio desta ação, pela 

exibição da cópia do contrato de financiamento efetuado junto ao Banco 

requerido, encerrado ou em curso, bem como as contas gráficas dos 

empréstimos efetuados, conforme pleiteado no prévio requerimento 

administrativo de Id: 14275776. Estando evidenciado o direito da autora, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ela relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados. Assim, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, 

intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009494-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

TERESA CRISTINA ALVES MUTRAN (AUTOR(A))

ALBERTO HABIB MUTRAN FILHO (AUTOR(A))

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITIBANK CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (RÉU)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Em 

primeiro lugar, considerando a aquisição das operações de varejo 

conduzidas pelo Citibank S/A pelo Itaú Unibanco S/A, conforme informado 

na petição de Id: 14535859 e comprovado por meio da juntada do 

documento de Id: 14535863, defiro a alteração do polo passivo da ação, 

portanto, procedam-se as alterações necessárias. Tratam-se os autos de 

Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar ajuizada por 

ALBERTO HABIB MUTRAN FILHO e TERESA CRISTINA ALVES MUTRAN 
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em face de ITAU UNIBANCO S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, pleiteando os autores pela exibição da cópia completa da 

apólice de seguro, bem como dos extratos e documentos referente ao 

seguro de vida de sua genitora, falecida aos 19 de novembro de 2016. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e acostou os documentos para 

instruir a ação. A liminar foi deferida, assim como as benesses da justiça 

gratuita. O réu foi citado conforme AR de Id: 9981986, apresentando 

contestação de Id: 9990388, arguindo pela retificação do polo passivo 

excluindo-se Citibank S/A, bem como informando a ausência de 

documentos a serem apresentados, evidenciando o suscitado 

relacionamento jurídico entre as partes. Na decisão de Id: 14266540 foi 

deferido o pleito de alteração do polo passivo da ação, passando a 

constar somente Citibank Corretora de Seguros, bem como determinado ao 

autor exibir a cópia integral do documento pleiteado pelos autores, sob 

pena de aplicação da multa prevista no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC e 

prolação de sentença de procedência. Na petição de Id: 14535859 o 

Banco ratificou a informação de que não possui o documento solicitado, 

tendo em vista o tempo transcorrido (mais de 38 anos), bem como pleiteou 

pela retificação do polo passivo da demanda, haja vista a aprovação pelo 

Banco Central a aquisição pelo Itaú Unibanco S/A dos ativos e passivos 

relativos aos negócios de varejo conduzidos pelo Citibank S/A e outras 

sociedades do seu conglomerado no Brasil, sendo que a liquidação 

financeira se deu em 31/10/2017. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria dispensa a produção de outras provas, além de o requerimento da 

parte autora, com amparo legal no art. 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação cautelar de exibição de 

documentos, na qual pretende o autor que o Banco seja compelido a 

apresentar a cópia completa da apólice de seguro, bem como dos extratos 

e documentos referente ao seguro de vida de sua genitora, falecida aos 

19 de novembro de 2016. Impende ressaltar que devem prevalecer os 

princípios da boa-fé objetiva, da ampla informação e da transparência na 

relação entre consumidores e instituições de caráter financeiro, permitindo 

ao consumidor/autor ter acesso ao contrato, na forma pleiteada na 

exordial, consoante se infere do inciso III do artigo 399 do CPC. Em que 

pese a instituição ré arguir em sede de contestação não possuir os 

documentos pleiteados, é clarividente nos documentos apresentados 

pelos autores que sua falecida genitora possuía seguro de vida junto à 

instituição financeira. Se isso não bastasse, o Banco não juntou o 

documento pleiteado na exordial, roborando, com a afirmativa de que não 

atendeu e não atende aos apelos da autora, apesar de haver 

determinação judicial nesse sentido. De conseguinte, é procedente o 

pedido exibitório formulado na peça vestibular, devendo a parte 

interessada executar a decisão de forma a torná-la eficaz. Nos casos 

dessa natureza, leciona Ernane Fidélis dos Santos: “A sentença que julga 

procedente a exibição é condenatória, mas com força de executiva lato 

sensu, permitindo a execução in natura, que consiste na busca e 

apreensão imediata As regras subsidiárias do processo de conhecimento 

são apenas procedimentais e não as processuais. Em consequência, não 

é de se aplicar a presunção de verdade dos fatos, quando a parte deixa 

de exibir a coisa ou documento (art. 359), mesmo porque a finalidade da 

exibição é a ciência do interessado e não a constituição de prova”. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados, condenando o réu à exibição do documento pleiteado 

na inicial, sob pena de expedição de mandado de Busca e Apreensão. 

Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, em 

nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022507-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022507-70.2016.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL REQUERIDO: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL em face de ERICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD, ambos qualificados nos autos em 

referência. Ao analisar a inicial, na data de 22 de junho de 2018 

verificou-se que o autor deixou de comprovar a mora do devedor, razão 

pela qual, fora facultado o prazo de 15 dias para que este emendasse a 

petição inicial. Contudo, da análise dos autos, constata-se que o 

requerente limitou-se em manter-se inerte aos autos Não obstante a 

apresentação do edital de protesto junto a exordial, este só é admitido 

depois de esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal do 

devedor, no endereço do contrato, o que não aconteceu nos autos. Deste 

modo, com base no artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC/2015 (artigo 267, 

inciso III e § 1º, do CPC/73), a falta de impulso regular, pelas partes, por 

mais de trinta dias, acarreta em extinção do processo. Neste sentido: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - 

PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - ENDEREÇO 

CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - 

MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO 

FEITO. O que importa para a constituição em mora é a entrega da carta 

pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do aviso no 

endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido AR. 

Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido o 

endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 

mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 

pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). Quanto à extinção: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE - Está correta a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, "quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta 

(30) dias" (artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil).” (TJ-MG - 

AC: 10707140013616001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data 

de Julgamento: 17/12/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2016) “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida.” (TJ-DF - APC: 20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, ajuizada por COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL em face de ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD o 

que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC/2015. 

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

de praxe. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017634-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE TADEU WALDVOGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017634-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ALEXANDRE TADEU WALDVOGEL Vistos... Na 

petição de ID 12810952 o exequente informa o adimplemento do acordo (ID 

6790057) e requer a extinção do feito ante a liquidação da divida. Desta 

feita, JULGO EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, o que 

faço com amparo legal no art. 924, II do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019897-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019897-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: VALDECI DE 

SOUZA GOMES Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas 

foram devidamente recolhidas. Vistos. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 10440336, bem como o termo de restituição de ID. 14656347 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023761-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBERT MACIEL E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023761-78.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: HELBERT MACIEL E SILVA As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO ITAU UNIBANCO S/A em face de 

HELBERT MACIEL E SILVA, ambos qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária CCB nº 30419-390662625 do veículo 

Astra Sedan Advantage, Placa OAP-7750 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 10.711,76. A liminar foi deferida na decisão de Id: 5790427, e 

a apreensão do veículo ocorreu em 30 de agosto de 2018, conforme se 

infere do auto de busca e apreensão de Id: 15195155, sendo o requerido 

devidamente citado na mesma oportunidade. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

do autor encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento da devedora em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena da parte 

credora sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. 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). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) 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, 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 o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Com efeito, procedo a retirada da 

restrição inserida sobre o veículo neste momento (extrato em anexo). 

Outrossim, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias depositar o valor 

referente às diligências complementares efetuadas e descritas na certidão 

de Id: 15195155. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1023761-78.2016)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017755-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

JOCELY LEMES MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017755-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOCELY LEMES 

MATOS RÉU: BANCO PAN S.A. Trata-se de Ação Revisional ajuizada por 

JOCELY LEMES MATOS em face de BANCO PAN S/A, ambos qualificados 

nos autos em referência, pleiteando a autora pelo deferimento da tutela 

antecipada autorizando o imediato depósito judicial das parcelas vencidas, 

a determinação para que o requerido se abstenha de incluir seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenha encaminhado, 

que proceda a exclusão, bem como pela manutenção do veículo em sua 

posse, haja vista que as cláusulas contratuais, juros, capitalização e 

outras taxas ilegais do contrato de financiamento são objetos em 

discussão. Da análise da exordial, verificou-se a ausência de indicação de 

quais cláusulas, juros, tarifas e taxas pretende revisar, sob pena de 

extinção por carência de fundamentação, já que ao juiz não é permitido 

conhecer de ofício, razão pela qual, a requerente foi intimada para sanar 

as pendências na decisão de Id: 13867910. Na petição de Id: 14468040 a 

autora apenas pleiteou pela dilação de prazo, o que foi indeferido na 

decisão de Id: 14951977, e novamente oportunizado a autora a emenda da 

inicial. No entanto, a requerente quedou-se silente, como se vê na certidão 

de Id: 15811381. Desta forma, considerando que a parte autora deixou de 

emendar a exordial, a extinção é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que não 

apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 

cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito (Autos cód. 1017755-84.2018)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029724-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES VALERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029724-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ANTONIO MARQUES VALERIO Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no ID 14919105, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo supracitado. Indefiro o pedido de desbloqueio judicial do veiculo via 

RENAJUD, já que inexiste determinação judicial nesse sentido. Deixo de 

intimar o Sr. Oficial de Justiça para devolução do mandado, haja vista que 

este já foi devolvido negativo no ID 15676806. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 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 INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 43655-91.2015.811.0041 – Cod. 1044396

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

EXECUTADO(A, S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA e ALDEIR ALVES DOS 

SANTOS

INTIMANDO(A, S): Aldeir Alves dos Santos, Cpf: 01596812192, Rg: 

17895286 SSP MT; : Damião Alves de Souza, Cpf: 00642083894, Rg: 

66.144.42-9 SSP PR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 20.221,09

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, acerca da PENHORA por termo do bem 

descrito e caracterizado no item seguinte deste edital, bem como da 

nomeação de depositário fiel do executado Aldeir Alves dos Santos.

BEM(S) PENHORADO(S): Imóvel matriculado sob o nº 93.735, livro n. 2, do 

1ª Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 8 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021832-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

Vistos, etc.Mantenho determinação dos autos, considerando que a 

comprovação de renda não está atualizada.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAPHAEL MOHR LEMES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Expeça-se mandado de penhora como postulado pelo 

autor.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023386-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (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: 1028847-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G X DE SOUZA REPRESENTACAO - ME (EXECUTADO)

GEDEON XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032654-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (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: 1032217-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019263-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo 

que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e providenciar a citação das partes requeridas, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, COM REVOGAÇÃO DE 

LIMINAR, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 116 de 521



Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinações dos autos. Intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, E REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034346-24.2018.8.11.0041

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, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034327-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)
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SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034332-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031618-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DE MELO NAGATA (REQUERIDO)

NAGATA & CHRINGER LTDA - ME (REQUERIDO)

TANIA CHRINGER (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para a Citação do 

executado MARIO SERGIO DE MELO NAGATA.

Intimação 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))

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034375-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R BUENO - ME (REQUERIDO)

ALICE RAMOS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025346-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido ao id. 

15837014, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108790 Nr: 14224-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO EUDOXIO BADOTTI

 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: ALEXANDRE VETTORELLO - 

OAB:OAB/PR 26206, JACKSON MAFFESSONI - OAB:33157, ROBERTO 

WYPYCH JUNIOR - OAB:9.134/PR

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

certidão de fl. 110, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação Penhora - ME103
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Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Aldeir Alves dos Santos, Cpf: 01596812192, 

Rg: 17895286 SSP MT; : Damião Alves de Souza, Cpf: 00642083894, Rg: 

66.144.42-9 SSP PR

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 928957 Nr: 48698-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001972 Nr: 24274-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854850 Nr: 57367-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar o 

Termo de Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 881133 Nr: 17492-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTES E SANTIGO LTDA - ME, REBECA 

CARNEIRO SANTIAGO, DANIEL NOVAES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 243980 Nr: 12383-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, FAUSTO EPIFANIO CANHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

A execução está garantida pela penhora, caso o credor pretenda que 

recaia sobre outro bem, deverá desistir da atual.

Não havendo desistência da penhora, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112705 Nr: 15809-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo de execução possui procedimento próprio, não dispensando 

atuação do meirinho para proceder citação/constrição judicial e demais 

atos executórios.

Assim, expeça-se carta precatória para todos os atos executórios, no 

endereço declinado pelo autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096675 Nr: 9162-54.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100262 Nr: 10658-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Antoninha S Marholt - Me, CNPJ: 

36.949.121/0001-21 ; Sabrina Scheineider Marholt, Cpf: 021.866.861-98, 

Rg: 2657633-3 SJS MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100262 Nr: 10658-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 755519 Nr: 7553-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027410-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD 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, 09.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009956-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 
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são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028963-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO (ADVOGADO(A))

HERMOGENIO ALVES DA CONCEICAO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026638-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo autor. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029251-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA (ADVOGADO(A))

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 
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trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034110-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra 

Odete Maria Helena Bastian Fagundes, visando o recebimento da 

importância total de R$ 65.578,94 (sessenta e cinco mil, quinhentos e 

setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), originário de um 

‘Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a firmada em 

17/12/2013, a Produtos e Serviços – Pessoa Física – C/C 16042-4, onde 

foi concedida a parte requerida um crédito, a título de adiantamento a 

depositantes; cheque especial e limite no Cartão Sicredi Visa Gold. A parte 

requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados dos 

referidos produtos ofertados. Rogou pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com 

documentos de ids. Num. 13910075 - Pág. 1/ Num. 13910216 - Pág. 1. A 

parte requerida apresentou Embargos Monitórios (id. Num. 14617515 - 

Pág. 1/Pág.35), preliminarmente sustentou a tempestividade dos embargos. 

Requereu a suspensão do processo em decorrência da irregularidade da 

procuração da parte requerente. Alegou a carência da ação, pela falta de 

documentos imprescindíveis a propositura da ação. Requereu a 

ilegitimidade ativa da Instituição Financeira tendo em vista que a 

contratação de seguro prestamista serve para a quitação do saldo 

devedor do cartão de crédito e do cheque especial, em caso de eventual 

inadimplência, o que foi paga pela seguradora à embargada, sendo que 

eventual divida passou para a titularidade da seguradora, decorrendo daí 

a ilegitimidade ativa da Instituição Financeira. Requereu que seja declarada 

a prescrição da dívida anunciado nos autos, pois entende que o prazo 

prescricional da cobrança da dívida é de 3 (três) anos, e, tendo em vista 

que a mesma venceu no ano de 2014, e somente em 2018 fora ajuizada 

ação, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição. Pugnou pelo 

indeferimento da inicial ante a ausência de memória discriminada do débito. 

Asseverou que não fora devidamente constituída em mora, não se 

podendo cobrar juros moratórios, e devendo a ação ser extinta. Destacou 

que deve ser declarada a preclusão da prova documental, vedando a 

parte requerente a juntada de qualquer documento nos autos. Sustentou 

que a petição inicial não menciona qualquer taxa de juros, seja 

remuneratórios ou moratórios, vindo apenas na planilha demonstrativo de 

débito a descrição das referidas. Asseverou que as faturas do cartão de 

crédito, sempre foram debitadas integramente na conta corrente, estando 

quitado o cartão, não podendo ser cobrado o cartão de crédito e mais o 

saldo devedor do cheque especial, sob pena de duplicidade da cobrança. 

Destacou que, eventual inadimplência, obrigatoriamente, deveria ter sido 

quitada pelo seguro prestamista, pois foi firmado seguro para quitação do 

cartão, até o limite de R$ 80.000,00, portanto, eventual inadimplência 

estaria acobertada pelo seguro, caso não entenda pela quitação de 

eventual saldo devedor, deverá ser vedada a cobrança do seguro, por 

ausência de finalidade para a sua cobrança, além da “venda casada”, 

determinando a sua restituição em dobro. Asseverou que jamais solicitou, 

ou autorizou ou até mesmo se utilizou do crédito de adiantamento de 

depositante, determinando expurgo dos valores debitados com tal rubrica 

na conta corrente. Enfatizou que, não procede os argumento da parte 

requerente do saldo devedor na conta corrente, em relação a dívida de 

cheque especial de R$ 22.057,95 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais 

e noventa e cinco centavos). Requereu a revisão da conta corrente e 

cartão de crédito, limitando a cobrança de juros remuneratórios à 1% ao 

mês, reduzindo os juros e IOF lançados na conta corrente. Pretende que 

os encargos de inadimplemento não ultrapassem à 1% ao ano e que os 

juros moratórios somente sejam contados a partir da citação. Pugnou para 

que seja declarada a quitação do cartão de crédito, posto que debitados 

integralmente na conta corrente, e, caso não seja este o entendimento que 

seja determinada a revisão, aplicando juros de 1% ao mês. Asseverou 

que, em caso de inadimplência, seja aplicada a multa de apenas 2% uma 

única vez, vedando a aplicação de multa de 2% ao mês. Sustentou que, 

em caso de se apurar saldo credor em favor da requerida, que seja a 

requerente condenada a pagar tal valor, com os acréscimos dos juros 

moratórios, e em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Pugnou pela 

concessão da inversão do ônus da prova e aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Juntou documentos nos ids. Num. 14617526 - Pág. 

1/ Num. 14617540 - Pág. 7. A parte requerida manifestou novamente nos 

autos, no id. Num. 14697731 - Pág. 1 pela produção de provas pretendidas 

a produzir. Foi certificado no id. Num. 15513167 - Pág. 1 que o documento 

acostado no id. 15145318 pela parte requerente não ficou disponível para 

visualização, razão pela qual a mesma foi intimada para a devida 

regularização, contudo, decorreu o prazo, conforme certificado no id. 

Num. 15757609 - Pág. 1 e não houve a manifestação da parte requerente. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 
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DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória contra Odete Maria Helena 

Bastian Fagundes, visando o recebimento da importância total de R$ 

65.578,94 (sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e 

noventa e quatro centavos), originário de um ‘Proposta de Abertura de 

Conta de Depósito e Adesão a firmada em 17/12/2013, a Produtos e 

Serviços – Pessoa Física – C/C 16042-4, onde foi concedida a parte 

requerida um crédito, a título de adiantamento a depositantes; cheque 

especial e limite no Cartão Sicredi Visa Gold. A parte requerida não honrou 

em saldar os valores que lhe foram creditados dos referidos produtos 

ofertados. A parte requerida requereu a suspensão do processo em 

decorrência da irregularidade da procuração da parte requerente. Alegou 

a carência da ação, pela falta de documentos imprescindíveis a 

propositura da ação. Requereu a ilegitimidade ativa da Instituição 

Financeira tendo em vista que a contratação de seguro prestamista serve 

para a quitação do saldo devedor do cartão de crédito e do cheque 

especial, em caso de eventual inadimplência, o que foi paga pela 

seguradora à embargada, decorrendo daí a ilegitimidade ativa da 

Instituição Financeira. Requereu que seja declarada a prescrição da dívida 

anunciado nos autos. Pugnou pelo indeferimento da inicial ante a ausência 

de memória discriminada do débito. Destacou que deve ser declarada a 

preclusão da prova documental, vedando a parte requerente a juntada de 

qualquer documento nos autos. Sustentou que a petição inicial não 

menciona qualquer taxa de juros, seja remuneratórios ou moratórios, vindo 

apenas na planilha demonstrativo de débito a descrição das referidas. 

Asseverou que as faturas do cartão de crédito, sempre foram debitadas 

integramente na conta corrente, estando quitado o cartão. Mais, que 

eventual inadimplência, obrigatoriamente, deveria ter sido quitada pelo 

seguro prestamista, pois foi firmado seguro para quitação do cartão, até o 

limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Sustentou também que a 

cobrança do seguro, trata-se de “venda casada”, determinando a sua 

restituição em dobro. Asseverou que jamais solicitou, ou autorizou ou até 

mesmo se utilizou do crédito de adiantamento de depositante, 

determinando expurgo dos valores debitados com tal rubrica na conta 

corrente. Que não procedem os argumento da parte requerente do saldo 

devedor na conta corrente, em relação a dívida de cheque especial de R$ 

22.057,95 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). Requereu a revisão da conta corrente e cartão de crédito, 

limitando a cobrança de juros remuneratórios à 1% ao mês e reduzindo o 

IOF lançados na conta corrente. Pretende que os encargos de 

inadimplemento não ultrapassem à 1% ao ano e que os juros moratórios 

somente sejam contados a partir da citação. Pugnou para que seja 

declarada a quitação do cartão de crédito, posto que debitados 

integralmente na conta corrente, e, caso não seja este o entendimento que 

seja determinada a revisão, aplicando juros de 1% ao mês. Asseverou 

que, em caso de inadimplência, seja aplicada a multa de apenas 2% uma 

única vez, vedando a aplicação de multa de 2% ao mês. Requereu a 

restituição, em dobro, em caso de se apurar saldo credor em seu favor. 

Pugnou pela concessão da inversão do ônus da prova e aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Compulsando os autos, verifica-se 

estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em 

audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas 

já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do 

artigo 355-I do Código de Processo Civil. Inicialmente, passo à análise das 

preliminares arguidas. Quanto à pretensão da suspensão do processo em 

decorrência da irregularidade da procuração da parte requerente, entendo 

que não merece guarida. Não há que se falar em irregularidade no referido 

instrumento processual. Nota-se que na referida procuração (id. Num. 

13910108-Pág.1), os poderes ali conferidos dão ao outorgado que o 

mesmo desempenhe a defesa de todo o interesse da parte outorgante. 

Inexiste qualquer irregularidade no referido Instrumento Processual. 

Portanto, não acolho a referida pretensão. Quanto à alegação de carência 

da ação, pela falta de apresentação dos documentos necessários para a 

propositura da ação, rejeito as referidas preliminares, vez que na Ação 

Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida 

sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do 

Código de Processo Civil, que está demonstrado através dos documentos 

acostados nos ids. Num. 13910119 - Pág. 1/ Num. 13910216 - Pág. 1. 

Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, 

propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 700), discutir o 

débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo 

exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 

373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos 

autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu 

poder, documento escrito que lhe possibilita de ajuizar com a presente 

ação monitória. Razão pela qual, torna-se inócua a argumentação de 

inversão de ônus da prova, como dito acima, trata-se de matéria de direito 

e de cunho documental, que já estão acostados nos autos, razão pela 

qual, cabe a este juízo analisar a tese de defesa apresentada pela parte 

requerida. Improcede também os argumentos quanto à ilegitimidade ativa, 

na tese de que, em decorrência da contratação de seguro prestamista, tal 

seguro serve para a quitação do saldo devedor do cartão de crédito e do 

cheque especial, em caso de eventual inadimplência, o pagamento deve 

ser efetivado pela seguradora à requerente, devendo àquela figurar no 

polo ativo do feito. Referida tese é desprovida de qualquer amparo legal. 

Primeiro, porque a parte requerida não comprovou que houve o pagamento 

dos débitos a título de cheque especial e cartão de crédito pelo seguro 

prestamista e segundo, conforme se depreende no id. Num. 

13910119-Pág.6 ali consta sobre a contratação do seguro prestamista em 

relação as referidas modalidades de crédito, assegurando sua vigência 

até o término dos contratos de Cheque Especial e do Cartão de Crédito, ou 

até a idade de 70 (setenta) anos do segurado, desde que os pagamentos 

das parcelas estejam em dia. O que não é o caso em tela, pois o referido 

seguro não cobre a inadimplência. Não existe qualquer especificação 

contratual do seguro prestamista assegurar a mora da parte contratante, 

razão pela qual é inviável atender pretensão da parte requerida. Portanto, 

improcede a tese de ilegitimidade ativa do feito em relação à Instituição 

Financeira, sendo esta a parte que deve figurar no referido polo da 

demanda. Requereu ainda a parte requerida o reconhecimento da 

prescrição da dívida anunciado nos autos, visto que a cobrança da dívida 

é de 3 (três) anos, e, a mesma venceu no ano de 2014, e somente em 

2018 fora ajuizada ação. Entendo que não merece guarida a referida 

pretensão. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato 

de abertura de crédito em conta corrente, pela natureza pessoal e por 

constituir dívida líquida, é de cinco anos. Por se tratar de relação 

continuada, o termo se inicia na data da última movimentação bancária. 

Logo, improcede a tese levantada pela requerida, tendo em vista que, as 

últimas movimentações financeiras, conforme extrato bancário juntado nos 

autos ocorreu no ano de 2017. Portanto não merece acolhida a pretensão 

da parte requerida quanto ao acolhimento da prescrição como defendido 

em seus Embargos. Asseverou que a inicial deve ser indeferida em 

decorrência da ausência de memória discriminada do débito. Tal pretensão 

também não merece guarida, isto porque, conforme se verifica nos autos, 

nos ids. 13910199-Pág.1; 13910210-Pág.1 e 13910216-Pág.1, 

respectivamente, constam as memória de cálculos referente aos débitos 

descritos na inicial, a título de adiantamento a depositante; cartão de 

crédito e cheque especial. Ademais, a própria parte requerida afirma nos 

autos que houve apresentação de encargos descritos nas mencionadas 

memórias de cálculo, ou seja, tem como questionar os encargos que foram 

aplicados nos débitos. Portanto, improcede a referida tese. A parte 

requerida, ainda destacou que deve ser declarada a preclusão da prova 

documental, vedando a parte requerente a juntada de qualquer documento 

nos autos. Entendo que não merece acolhida a referida pretensão, tendo 

em vista que a apresentação extemporânea de qualquer documento que 

seja, por determinação do juízo, para fins de sanar algum vício pertinente 

para o desfecho do processo, se mostra indispensável à propositura da 

ação, deve ser relevada em função do princípio da primazia do mérito, 

norteador do Novo Código de Processo Civil. Portanto, em havendo 

necessidade de juntada de novas provas documentais, este juízo em 

obediência ao princípio da primazia do mérito, irá requisitar a 

apresentação, se caso necessário, e, consequentemente, possibilitando à 

parte adversa a contra atacar os novos documentos juntados aos autos. 

Portanto, improcede a tese em questão. Conforme já dito anteriormente, 

nesta espécie de ação, cabe sempre ao réu o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), 

sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do 

título executivo judicial. No caso dos autos, a parte requerida sustenta que 

foi debitado na sua conta bancária vários valores a título de “DEB. CTA. 

FATURA”, referente ao uso do cartão de crédito, sendo a ultima 

descontada na importância de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos). Percebe-se que a parte requerida não 

nega a utilização do cartão de crédito, ao contrário, afirma que houve o 
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pagamento, com diversos descontos ocorridos no período de 28/01/2015 

e 12/04/2016, sendo esta a última a ser descontada. Contudo, conforme já 

enfatizado nos autos, cabe à parte requerida o ônus da prova de seu 

direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, desta feita entendo que a 

mesma não provou a quitação do débito oriundo do cartão de crédito. Em 

que pese à parte requerida afirmar que houve o desconto na sua conta 

bancária no dia 12/04/2016, no valor de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente à integralidade da 

dívida, esta em momento algum comprovou nos autos que realmente tenha 

quitado o débito oriundo do cartão de crédito, em sua totalidade. Inclusive, 

ao sustentar que em eventual inadimplência deveria ter ocorrido com a 

quitação pelo seguro prestamista, mostra que a requerida simplesmente 

tenta se esquivar do pagamento do referido débito descrito na inicial. A 

parte requerida não trouxe qualquer sustentação plausível a desconstituir 

o débito em questão. Sua tese em esquivar do pagamento do débito é 

frágil, diante da documentação posta pelo requerente. Por outro lado, a 

parte requerida questiona a cobrança dos juros remuneratórios para que 

os mesmo sejam fixados à 1% ao mês no débito em questão. Diante do 

Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi (id. Num. 

13910126-Pág.1/Pág.14) contida nos autos e das faturas de cartão (id. 

Num. 13910135-Pág.1/Num. 13910194-Pág.3), verifica-se que o contrato 

não prevê a taxa de juros remuneratórios pactuados. Assim infere-se 

pelas faturas que as taxas cobradas são taxas de juros abusivas além da 

permitida em legislação, ou seja, de 7,00% ao mês e 125,21% ao ano. 

Entendo que procedem aos argumentos da parte requerida em pretender a 

redução dos juros remuneratórios, mas não em 1% ao mês, como 

pretendido. Não há como considerar uma taxa acima especificada como 

normal quando não existe nenhuma transação financeira que tenha tal 

percentual como margem de lucro ao consumidor. Não obstante às 

instituições financeiras não estarem afetas a limitação de juros no patamar 

de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como 

no presente caso. A referida taxa viola a normalidade, quando não existe 

nenhuma movimentação bancária que resulta na referida taxa, salvo 

aquelas que beneficiam a própria instituição, como limite de cheque 

especial, cartão de crédito, dentre outros. Entretanto, a taxa absurda em 

momento algum é fixada em operações financeiras para atender ao 

consumidor. Razão pela qual, torna necessária sua redução, para 

adequar o equilíbrio entre as partes. Assim, fixo os juros remuneratórios 

em 2,5% ao mês no saldo devedor do financiamento do cartão de crédito, 

sem capitalização, tendo em vista que o requerido não demonstrou que as 

partes avençaram por qualquer meio a incidência da capitalização de 

juros. Assim, no débito apurado nas faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,5% ao mês, 

sem capitalização. Quanto à alegação de se reduzir a cobrança do IOF 

verifica-se que no contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi (id. 

Num. 13910126-Pág.1/Pág.14) não foi avençada, mas consta a mesma 

nas faturas de cartão (id. Num. 13910135-Pág.1/Num. 13910194-Pág.3). 

Assim infere-se pelas faturas que consta a cobrança do referido imposto, 

contudo, a pretensão de se reduzir a referida cobrança, improcede. De 

acordo com o Banco Central do Brasil para as operações com 

financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a incidência do 

IOF. Assim sendo não há que se falar em irregularidade da cobrança do 

referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. E, o mesmo fora 

cobrado através das faturas do cartão, portanto, não acolho a pretensão 

da parte requerida para a sua redução. Quanto à pretensão de se aplicar 

a multa de 2%, uma única vez, e não ao mês como cobrado nos autos, tal 

pretensão não merece guarida. Conforme se depreende na memória 

discriminada do cálculo (id. 13910210-Pág.1) a taxa de 2% ao mês ali 

descrita está legal, não há abusividade ou ilegalidade da maneira como 

cobrada, pois esta é aplicada sobre o principal, e não ao mês, como 

defendido a parte requerida. Em relação à cobrança do adiantamento de 

depositante no valor de R$ 1.408,83 (um mil quatrocentos e oito reais e 

oitenta e três centavos), a parte requerida sustenta que jamais solicitou ou 

autorizou ou utilizou o referido crédito, devendo ser declarada a 

ilegalidade da referida cobrança. Contudo, entendo que não merece 

acolhida a referida pretensão. Conforme extrato bancário da conta 

bancária da requerida, especificamente no id. 13910133-Pág.10 nota-se 

que foi disponibilizado à parte requerida a importância de R$ 1.408,83 (um 

mil quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos). Basta somar os 

valores de R$ 695,72 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois 

centavos) com o valor de R$ 713,11 (setecentos e treze reais e onze 

centavos) que se chega ao valor questionado pela requerida. Portanto, 

improcede a tentativa da parte requerida se esquivar do pagamento do 

referido crédito concedido. Por outro lado, a parte requerida em que pese 

alegar que não houve a utilização do valor referente a adiantamento, a 

mesma questiona que na inicial não fez constar a taxa de juros, seja 

remuneratórios ou moratórios, sendo apresentado apenas na planilha 

demonstrativo do referido débito. Ainda requereu a revisão da conta 

corrente, limitando a cobrança de juros remuneratórios à 1% ao mês. 

Nota-se que consta nos autos, em relação ao mencionado débito, uma 

planilha de cálculo (id. Num. 13910199-Pág.1), e, ali consta a aplicação de 

juros de 1% ao mês capitalizados anualmente, e correção monetária pelo 

INPC. Entendo que, em relação a correção monetária pelo INPC e juros de 

1% ao mês, tais encargos estão legais e compatíveis entre si, devendo 

prevalecer. Contudo, a parte requerida não demonstrou que as partes 

avençaram por qualquer meio a incidência da capitalização de juros. 

Assim, no débito apurado através da referida planilha deverá permanecer 

a taxa de juros de 1% ao mês, mas sem capitalização. Em relação ao 

débito originado da utilização do cheque especial, cujo valor cobrado nos 

autos é no importe de R$ 22.057,95 (vinte e dois mil e cinquenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos) a parte requerida sustenta que não 

procede a referida cobrança, pois não possuía em 31/12/2014 o saldo 

devedor de R$ 4.247,46 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e seis centavos) como descrito no extrato bancário (id. 

13910133-Pág.1) e que, em 06/07/2017 teria saldo positivo em sua conta 

de R$ 2.392,43 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e três 

centavos). Entendo que, novamente a parte requerida pretende se 

esquivar do pagamento do débito contraído perante a Instituição 

Financeira. A parte requerida não demonstra a veracidade de sua tese 

para fins de desconstituir o aludido débito. Sua tese em esquivar do 

pagamento do débito é frágil, diante da documentação posta pelo 

requerente, em especial o extrato bancário que ali demonstra a evolução 

do saldo devedor perante a Instituição Financeira. Portanto, improcede os 

argumentos trazidos pela requerida em relação ao débito de cheque 

especial. A parte requerida, por sua vez questiona a cobrança dos juros 

remuneratórios para que os mesmo sejam fixados à 1% ao mês e redução 

do IOF lançado na conta corrente. Conforme se verifica na memória 

discriminada de cálculo do cheque especial (id. 13910216-Pág.1) houve 

cobrança de taxa de juros de 7,49% ao mês com capitalização mensal. 

Entendo que procedem aos argumentos da parte requerida em pretender a 

redução dos juros remuneratórios, pois o percentual ali fixado está fora de 

valor de mercado, ou seja, de 7,49% ao mês ficando evidenciado o abuso 

dos juros remuneratórios. Não há como considerar uma taxa acima 

especificada como normal quando não existe nenhuma transação 

financeira que tenha tal percentual como margem de lucro ao consumidor. 

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas a limitação de 

juros no patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso. A referida taxa viola a normalidade, 

quando não existe nenhuma movimentação bancária que resulta na 

referida taxa, salvo aquelas que beneficiam a própria instituição, como 

limite de cheque especial, cartão de crédito, dentre outros. Entretanto, a 

taxa absurda em momento algum é fixada em operações financeiras para 

atender ao consumidor. Razão pela qual, torna necessária sua redução, 

para adequar o equilíbrio entre as partes. Assim, fixo os juros 

remuneratórios em 2,5% ao mês, sem capitalização, tendo em vista que o 

requerido não demonstrou que as partes avençaram por qualquer meio a 

incidência da capitalização de juros. Assim, no débito apurado pelo uso de 

cheque especial questionado nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 

2,5% ao mês, sem capitalização. Quanto à pretensão de se aplicar a multa 

de 2%, uma única vez, e não ao mês, tal pretensão não merece guarida. 

Conforme se depreende na memória discriminada do cálculo acima citada 

(id. 13910216-Pág.1) a taxa de 2% ao mês ali descrita está legal, não há 

abusividade ou ilegalidade da maneira como cobrada, pois esta é aplicada 

sobre o principal, e não ao mês, como defendido a parte requerida. Quanto 

à alegação de se reduzir a cobrança do IOF na conta bancária da 

requerida, verifica-se que no extrato bancário contido nos autos (id. 

139110133-Pág.1/Pág.10), houve a cobrança do IOF, contudo, entendo 

que não merece guarida a pretensão da parte requerida em reduzir o 

referido encargo debitado em sua conta bancária. De acordo com o Banco 

Central do Brasil para as operações com financiamentos, quando da sua 

realização, estão sujeitos a incidência do IOF. Assim sendo não há que se 

falar em redução da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua 

natureza tributária. Mesmo com as retificações acima, não há como 

desconsiderar a mora do devedor, tendo em vista que, os débitos 
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anunciados na inicial consta como devido pela parte requerida, claro, com 

as devidas alterações aqui dirimidas. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos, ACOLHO EM PARTE os Embargos ofertados 

pela parte requerida, em consequência, determino aplicção de taxa de 

juros remuneratórios de 2,5% a.m, sem capitalização, no débito apurado 

nas faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação e de cheque 

especial. Em relação ao débito relativo a adiantamento a depositante 

deverá permanecer a taxa de juros de 1% ao mês, mas sem capitalização. 

Após a liquidação da sentença, o valor apurado deve ser constituído de 

pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado 

de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 702 § 8º do Código 

de Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Custas e despesas processuais 

“pro-rata” e cada parte arcará com honorários advocatícios de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações e após a liquidação da sentença, havendo saldo devedor, 

intimem-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e 

expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA (ADVOGADO(A))

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra 

Odete Alves de Oliveira, visando o recebimento de R$ 31.760,79 (trinta e 

um setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), originário 

de um limite de crédito em cheque especial, por força da cédula de crédito 

bancário – cheque especial nº B406316080 firmado entre as partes, 

liberação de um crédito pessoal, através de sua senha pessoal e 

intransferível, via terminal eletrônico (caixa eletrônico) e faturas do cartão 

de crédito. A parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe 

foram creditados dos referidos produtos ofertados. Rogou pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 14118649 - Pág. 1/ Num. 

14118910 - Pág. 1. A parte requerida apresentou contestação nos ids. 

Num. 15066123 - Pág. 1/ Num. 15066123 - Pág. 18. Fez uma síntese dos 

fatos. Asseverou sobre a tempestividade dos embargos. Requereu a 

suspensão dos embargos até o julgamento do referido. Preliminarmente 

aduziu sobre a ausência de requisitos para propositura de ação monitória, 

ocasionando inexoravelmente a carência da ação por inépcia da inicial, 

nos termos do art. 700, §2º, I, II, III do CPC. Requereu a concessão de 

gratuidade de justiça. Asseverou que os documentos juntados na inicial 

não consta nenhuma assinatura aposta pela parte requerente que 

comprove a contratação dos créditos, sendo imprescindível que sejam 

demonstrados nos autos, para exercer a sua defesa. Elucidou que na 

cédula de crédito Bancário n. B406316080, não se trata de contrato de 

cheque especial, como consta na inicial, mas sim de crédito direto ao 

consumidor no valor de R$ 2.050,00. (ID. 14118855), e a parte requerente 

deixou de apresentar planilha de cálculo ou ficha gráfica a qual integrara 

esta cédula para todos os fins e efeitos legais. Asseverou que a parte 

requerente deixou de juntar planilha de calculo que menciona na inicial 

referente ao saldo devedor da importância de R$ 6.276,09 - id. 14118879. 

Destacou que o valor de R$ 3.279,62 (três mil duzentos e setenta e nove 

reais e sessenta e dois centavos) e refere-se a “adiantamento a 

depositante”, nada tendo com a liberação solicitada supostamente pela 

requerida, e que a parte requerente não juntou o demonstrativo de cálculo 

desde a origem ou extrato da conta que apresentou excesso para gerar o 

adiantamento. Elucidou que em relação ao cartão de crédito, não juntou 

demonstrativo de cálculo com as transações realizadas que deram origem 

ao débito, nem o histórico de utilização, apena foi juntada uma fatura e 

dela se atribuiu juros e correção. Sustentou sobre a não comprovação do 

saldo devedor requerido nos autos e que efetuou alguns pagamentos na 

conta que possuía junto à parte requerente para se abater os débitos, mas 

que não reconhece. Asseverou sobre o excesso do valor pretendido e 

capitalização de juros, bem como, do cabimento da pretensão revisional 

dentro dos embargos à monitoria. Requereu a aplicação do limite 

constitucional de juros bem como a exclusão da comissão de permanência 

cumulada com juros remuneratórios. Pugnou pela aplicação do código de 

defesa do consumidor e a concessão da inversão do ônus de prova. 

Juntou documentos nos ids. Num. 15066127 - Pág. 1/Num. 15066129 - 

Pág. 2. A parte requerente apresentou impugnação ao id. Num. 15414439 - 

Pág. 1/Pág.7 ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência 

dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 

15414746 - Pág. 1//Num. 15414749 - Pág. 1. A parte requerida manifestou 

nos ids. Num. 15451189 - Pág. 1 manifestando pela necessidade de 

produção de provas e concessão da inversão do ônus da prova. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória contra Odete Alves de 

Oliveira, visando o recebimento de R$ 31.760,79 (trinta e um setecentos e 

sessenta reais e cinquenta e nove centavos), originário de um limite de 

crédito em cheque especial, por força da cédula de crédito bancário – 

cheque especial nº B406316080 firmado entre as partes, liberação de um 

crédito pessoal, através de sua senha pessoal e intransferível, via 

terminal eletrônico (caixa eletrônico) e faturas do cartão de crédito. A 

parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados 

razão pela qual a parte requerente pleiteia nesta ação o recebimento do 

valor acima descrito e ser convertido o mandado inicial em execução. A 

parte requerida requereu a carência da ação por inépcia da inicial, nos 

termos do art. 700, §2º, I, II, III do CPC e a concessão de gratuidade de 

justiça. Sustentou sobre o excesso do valor pretendido e capitalização de 

juros e requereu a aplicação do limite constitucional de juros bem como a 

exclusão da comissão de permanência cumulada com juros 

remuneratórios. Requereu a aplicação do código de defesa do consumidor 

e a concessão da inversão do ônus de prova. Compulsando os autos, 

verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de 

provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e 

documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à 

lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. 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. Quanto à alegação de carência da ação, 

pela falta de apresentação dos documentos necessários, rejeito a 

preliminar, vez que na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, 

com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o 

artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, que está demonstrado 

através dos documentos acostados nos ids. Num. 14118699 - Pág. 1/Num. 

14118910 - Pág. 1. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Nesta 

espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 

700), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de 

título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o 

ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a 

alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de rejeição dos embargos e 

constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Diante da 

documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvidas de que a 

requerente possui em seu poder, documento escrito que lhe possibilita de 

ajuizar com a presente ação monitória. A parte requerida alega que, se 

houvesse a juntada de documento assinado nos autos pela parte 

requerente poderia exercer sua defesa. Consigno que, neste tipo de ação 

não é necessário que os documentos que instruem a ação monitória sejam 

assinados pelo devedor, mas que de seu conteúdo seja possível aferir a 

provável existência da dívida e o que a constitui. Portanto, entendo que 

foram juntados os documentos indispensáveis para a propositura da 

presente ação monitória, cabendo a este juízo constatar se são hábeis em 

comprovar a existência real dos débitos descritos na inicial. No caso dos 

autos, a dívida oriunda da cédula de crédito Bancário n. B406316080 (id. 

14118855), está vinculada ao contrato de cheque especial, como consta 

na inicial, no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) – id. 

14118855. Entendo que não merece prosperar a tese da parte requerida, 

considerando que a referida Cédula de Crédito Bancário n. B406316080 

está vinculada ao uso do limite de cheque especial. Inclusive, verifica-se, 

respectivamente diante das memórias discriminadas de cálculos de id. 

Num. 14118879-Pág.1/Pág2 e id. 14118901-Pág.1, os valores descritos a 

título de cheque especial, não merecendo ainda acolher a tese da parte 

requerida que não houve a apresentação de planilha de cálculo ou ficha 
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gráfica da aludida Cédula Bancária, visto que ficou demonstrado nos 

autos. A parte requerida não trouxe qualquer sustentação plausível a 

desconstituir o débito em questão. Sua tese em esquivar do pagamento do 

débito é frágil, diante da documentação posta pelo requerente. Por outro 

lado, a parte requerida pretende a redução da dívida com a aplicação do 

limite legal de juros e a exclusão da comissão de permanência cumulada 

com juros remuneratórios. Verifico que na Cédula de Crédito Bancário n. 

B40631608-0, na cláusula dos Encargos ficou estipulado à cobrança de 

taxa de juros de 4,89% a.m e capitalizados mensalmente, e taxa de juros 

de 77,34% a,a. Não deve prevalecer o que fora avençado, diante da 

abusividade dos juros remuneratórios estarem acima do praticado pelo 

mercado. É autorizado à revisão contratual quando há cláusulas abusivas 

ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Ora, não se pode 

achar dentro da normalidade taxa de juros de 4,89% a.m ao mês e 77,34% 

a,a. Apesar da Instituição financeira não estar afeta a limitação de juros de 

12% ao ano, os juros pré-fixados no contrato acostado aos autos são 

abusivos e devem ser substituídos por juros remuneratórios variável à 

taxa de mercado de 2,5% ao mês, capitalizados mensalmente, como 

previsto no referido contrato (Cédula de Crédito Bancário n. 

B40631608-0). Não consta no referido contrato a cobrança de comissão 

de permanência cumulada com juros remuneratórios. Percebe-se ainda, 

que na memória discriminada de id. Num. 14118901-Pág.1 a cobrança de 

taxa de juros de 7,49% ao mês capitalizados mensalmente, contudo, nos 

termos do contrato contido nos autos (Cédula de Crédito Bancário n. 

B40631608-0), ficou estipulado a cobrança de taxa de juros de 4,89% 

a.m,capitalizados mensalmente, e taxa de juros de 77,34% a.a, que 

também se mostra abusiva, conforme dirimido anteriormente. 

Consequentemente não merece prevalecer os índices descritos na 

referida memória de cálculo, tendo em vista que diversa do contrato. Por 

outro lado, também não pode prevalecer a taxa de juros de 4,89% a.m ao 

mês e 77,34% a.a descrita no contrato, como já acima retificado, devendo 

ser substituída por juros remuneratórios variável à taxa de mercado de 

2,5% ao mês, capitalizados mensalmente. Em relação ao valor de R$ 

3.279,62 (três mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos), referente a liberação de crédito pessoal, a parte requerida 

sustentou que não foi juntado nos autos demonstrativo de cálculo desde a 

origem ou extrato da conta que apresentou excesso para gerar o aludido 

adiantamento. Verifico nos autos, no que tange ao referido débito, que a 

parte requerente colacionou no id. 14118910-Pág.1 a memória 

descriminada do cálculo do débito relativo ao mencionado adiantamento, 

bem como, o extrato bancário da conta bancária da requerida onde 

disponibilizou o valor de R$ 2.425,47 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

reais e quarenta e sete centavos), conforme se verifica no id. 

14118861-Pág.4), tendo o referido valor sido atualizado conforme ali 

descrito, chegando a importância de R$ 3.279,62 (três mil duzentos e 

setenta e nove reais e sessenta e dois centavos). A parte requerida 

sequer contesta os referidos documentos. Portanto, ficou demonstrado 

nos autos que o valor liberado à parte requerida referente ao 

adiantamento foi disponibilizado tendo em vista constar no extrato 

bancário da requerida, conforme id. 14118861-Pág.4. Por outro lado, a 

parte requerida questionou a cobrança da capitalização de juros e 

requereu a aplicação do limite constitucional de juros bem como a 

exclusão da comissão de permanência cumulada com juros 

remuneratórios. Nota-se que a memória descriminada do cálculo do débito 

relativo ao adiantamento 14118910-Pág.1 fez constar ali a correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% a.m capitalizados anualmente. Muito 

embora não tenha a parte requerente demonstrado nos autos através de 

contrato à taxa de juros avençada, na referida memória de cálculo a taxa 

ali fixada de juros de 1% a.m é legal, contudo, sem a incidência da 

capitalização de juros, pois como dito, não consta contrato juntado nos 

autos com a estipulação da cobrança de capitalização. Assim, no débito 

apurado através da referida planilha deverá permanecer a taxa de juros 

de 1% ao mês, mas sem capitalização e com correção monetária pelo 

INPC. Nota-se que não consta na referida planilha a cobrança de comissão 

de permanência cumulada com juros remuneratórios. Elucidou a parte 

requerida que em relação ao cartão de crédito, que não foi juntado pela 

parte requerente demonstrativo de cálculo com as transações realizadas 

que deram origem ao débito, nem o histórico de utilização, apenas foi 

juntada uma fatura e dela se atribuiu juros e correção. Neste ponto 

entendo que tem razão a parte requerida, pois a parte requerente embora 

tenha colacionado nos autos faturas do cartão de crédito referente ao 

período de 28/01/2017 à 28/12/2017, não consta nas referidas faturas as 

transações efetivas através do cartão de crédito, para que se pudesse 

aferir as compras efetuadas, os pagamentos realizados e os encargos 

decorrentes do pagamento não integral das faturas e/ou eventuais 

parcelamentos realizados. Sequer consta também no extrato bancário a 

importância concedida a título de cartão de crédito à requerida. Consigno 

que, em processos como este é de praxe que as Instituições Financeiras 

acostem extratos das contratações e faturas dos cartões de crédito para, 

não só demonstrar a verossimilhança de seus créditos, como para 

possibilitar a análise da constituição dos créditos. Tais documentos as 

Instituições Financeiras têm sob sua guarda, de fácil acesso, portanto, 

são indispensáveis à aferição da constituição dos débitos. Neste sentido, 

vejam-se precedentes dos nossos Tribunais de Justiça: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CARTÃO 

DE CRÉDITO - PEÇA DE INGRESSO INSTRUÍDA COM CÓPIAS DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL E DE FATURAS DE CONSUMO CONTENDO 

INDICAÇÃO DOS ENCARGOS COBRADOS - SUFICIENTE DEMONTRAÇÃO, 

POR MEIO DE PROVA ESCRITA, DA EXISTÊNCIA, ORIGEM E EVOLUÇÃO 

DA DÍVIDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR 

CENTO) AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA 

DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS - POSSIBILIDADE. - O contrato de emissão de cartão de crédito, 

acompanhado das respectivas faturas de consumo contendo 

detalhamento das compras realizadas e indicação dos encargos 

cobrados, representa prova documental suficiente para viabilizar o 

ajuizamento de ação monitória, pois demonstra a origem e a evolução do 

débito. - O Supremo Tribunal Federal já assentou, em Súmula, a 

inaplicabilidade das limitações das taxas de juros impostas pela Lei de 

Usura às instituições financeiras. Logo, lícita a cobrança dos juros em 

patamares superiores a 12% ao ano, desde que observada a taxa média 

de mercado, sob pena de abusividade. - É permitida a capitalização mensal 

de juros nos contratos celebrados, com instituições financeiras, após a 

edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que avençada. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0188.10.004864-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/05/0018, publicação da súmula em 16/05/2018) . APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

MONITÓRIA. REQUISITO DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. A prova escrita de existência da dívida é requisito 

previsto no art. 1.102-A do CPC que adotou a ação monitória na espécie 

documental. A cobrança de dívida de cartão de crédito pela via monitória 

tem por requisito o contrato de cartão de crédito acompanhado de extratos 

que comprovem as operações realizadas pelo usuário e de 

demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da 

evolução do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70055221527, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 17/07/2013). Portanto, muito 

embora tenha a parte requerente colacionado nos autos faturas de cartão 

de crédito, verifico que não consta nenhuma operação realizada pela 

parte requerida, que pudesse se beneficiar da importância cobrada nos 

autos. Ademais na inicial sequer foi informado desde quando a parte 

requerida tornou-se inadimplente em relação ao débito originado do cartão 

de crédito. Portanto, entendo que não ficou comprovado nos autos o 

débito relativo a título de cartão de crédito. Mesmo com as retificações 

acima, não há como desconsiderar a mora do devedor, tendo em vista 

que, os débitos relativos a uso de cheque especial e adiantamento a 

depositante consta como devido pela parte requerida, claro, com as 

devidas alterações aqui dirimidas. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, ACOLHO EM PARTE a presente ação monitória, em 

consequência, para se aplicar a taxa de juros remuneratórios de 2,5% 

a.m, capitalizados mensalmente, em relação ao débito oriundo do cheque 

especial, desde sua origem, na mora; aplicar taxa de juros de 1% ao mês, 

sem capitalização, em relação ao débito referente à liberação de crédito 

pessoal (adiantamento a depositante), com incidência de atualização pelo 

INPC e excluir a cobrança atinente a cartão de crédito, tendo em vista que 

não ficou comprovado nos autos, as transações efetivadas através do 

cartão de crédito, ou, liberação de crédito concedido na conta bancária da 

requerida. Após a liquidação da sentença, o valor apurado deve ser 

constituído de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial 

em Mandado de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 702 § 

8º do Código de Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Custas e 
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despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com honorários 

advocatícios de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e após a liquidação da sentença, havendo 

saldo devedor, intimem-se o requerido para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do 

débito e expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015530-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMEIRE PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO NORONHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022349-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA NARA GADOMSKI (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 845120 Nr: 48865-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SALES CARVALHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte exequente para comprovar a distribuição da 

carta precatória no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775158 Nr: 28400-98.2012.811.0041

 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: ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

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

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN - 

OAB:

 Intime-se o Autor a requerer o que mais entender de direito, em quinze 

(15) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909654 Nr: 36581-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, MARIA 

MADALENA DA SILVA

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236, NILSE BERLATTO LEITE - OAB:13.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 RENOVO PUBLICAÇÃO: DECISÃO

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por ESPÓLIO DE 

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR MARIA 

MADALENA DA SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A (fls. 109/117).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado às fls. 111/112, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII 

e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Desta feita, previamente ao prosseguimento do feito, a fim de evitarmos 

pronunciamento judicial sob indução de erro, providencie a Secretaria o 

cadastramento do procurador indicado às fls. 109/110.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711379 Nr: 4423-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 Intime o Executado para que efetue o pagamento do montante apontado a 

fl. 167, em quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 938426 Nr: 53873-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBRAO TRANSPORTES LTDA-ME, GILSON 

RODRIGUES GOMES, GERMES OZEIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO KLEBER BOMBONATTO 

- OAB:48755

 Certifico que nesta data impulsiono os autos para a parte autora, no prazo 

legal, comprovar a distribuição da carta precatória expedida nestes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 456479 Nr: 27211-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 dias

Nome do intimando:Autor(a): Banco Finasa s/a, CNPJ: 57561615000104, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Hist. Rubens de Mendonça, N° 1731, Ed. 

Centro Empr. Paiaguas Sala 7, Bairro: Bosque da Saude, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Angélica Cristina Teixeira Queiroz, tecnico 

Judicicário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 370564 Nr: 7276-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES TAQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Intime o Executado para que efetue o pagamento do montante apontado a 

fl. 150, em quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1058336 Nr: 50191-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE KURAMOTI LATKANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o executado apresentar a 

impgnação. Nesta oportunidade impulsiono os autos para a intimação da 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779958 Nr: 33466-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE PINHEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Para o executado BANCO BRADESCO S.A, via advogado constituído nos 

autos,cumprir OBRIGAÇÃO DE FAZER em quinze (15) dias, consoante 

petição do Exequente as fl. 175.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876774 Nr: 14631-52.2014.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPITAL MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME, 

LAIS MARQUES DE LIMA, CARLOS AURELIO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAPITAL MATERIAIS GRÁFICOS LTDA 

ME, CNPJ: 08962274000173 e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS AURELIO ALVES TORRES, Cpf: 77143370100, Rg: 0948172-9, 

Filiação: Joao Alves Torres e Elza Maria da Silva Torres, data de 

nascimento: 26/04/1975, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

empresario. 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 Requerente emitiu em favor da Requerida Contrato de 

Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica, sob o nº 276.404.167, com 

vencimento extraordinário em 29/05/2009. Entretanto, a Requerida não 

vem honrando com o pagamento das parcelas. Houve tentativa do 

recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única 

alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em face da 

Requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de processo que se arrasta por anos 

desde sua distribuição e até o momento não foi possível localizar a 

empresa executada, inobstante as inúmeras tentativas, inclusive, mediante 

pesquisas realizadas por este juízo nos cadastros de órgãos públicos 

(Receita Federal e DETRAN – fls. 124-125), podendo ser considerado em 

local incerto ou ignorado. Logo, nos termos do art. 256, § 3º, do NCPC, 

CITE-SE POR EDITAL.Demonstrada nos autos a efetivação da cessão de 

crédito prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do NCPC, como se verifica do 

Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de 

Créditos e Outras Avenças – fls.137/139 e sabendo que o Cessionário 

pode promover a ação/execução ou nela prosseguir, determino que SE 

RETIFIQUE NO DISTRIBUIDOR E NA CAPA DOS AUTOS para constar no 

polo ativo da ação o novo Credor habilitado, inclusive, para as alterações 

do cadastro dos Advogados.Em seguida intime-se o novo credor na 

pessoa do Advogado Constituído para em dez (15) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, já que o 

processo se encontra paralisado há anos.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, ANDRESSA RAISSA 

LACERDA CORREA, digitei.

Cuiabá, 18 de agosto de 2017

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 6436-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON OTAVIO RINALDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Gerson Otavio Rinaldi Me, 

CNPJ: 26764746000165, brasileiro(a), , Endereço: Rua Poxoréu, 348, 

Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Executados(as) , nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para tomar ciência da 

penhora judicial online realizada em sua conta bancária, no valor de 
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R$315,56 (Trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)

Resumo da inicial:Trata-se de execução no valor de R$ 251.678,31 

(duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e 

um centavos), atualizado em 20/10/2017, Referente ao Contrato de 

Abertura de Crédito – BB Giro Rápido – operação nº 349.900.165, firmado 

junto ao Banco do Brasil, cujo valor foi arcado integralmente pelo 

Exequente, já realizado o bloqueio via BACENJUD, em 06/12/2017, de R$ 

315,56 (trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos) das contas 

bancárias do Executado.

 Inexitosas as tentativas de citação do Requerido, foi deferida, em 

23/07/2018, a citação deste por edital, nos termos dos artigos 256 e 257 

do CPC, bem como foi nomeado para atuar como curador especial o 

representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, II, do CPC. Desta forma, deve ser o Requerido intimado 

para o pagamento, no prazo de 15 (quinze dias), do débito exequendo, 

sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o valor do débito, bem como 

a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:ANGÉLICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 25246 Nr: 1642-78.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DODO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIR DE CAMPOS - 

OAB:1.376/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Exequente: Banco Sudameris Brasil s/a, CNPJ: 

60942638000173, brasileiro(a), , Endereço: Av. Paulista, Nº 1.006 - 16º 

Andar, Bairro: Centro, Cidade: São Paulo-SP

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Angélica Cristina Teixeira Queiroz, tecnico 

Judicicário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721833 Nr: 17348-42.2011.811.0041

 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: CRISTIANE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA CRISTINA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 17348-42.2011.811.0041, 

Protocolo 721833, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 910195 Nr: 36964-95.2014.811.0041

 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): JOSE CARLOS CORREA FILHO

 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: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 manifeste a parte credora em cinco dias sobre o depósito de fls. 167

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CNPJ: 07481616000170, Inscrição Estadual: 07.481.616/0001, 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS HUMBERTO 

BRANDOLIS, Cpf: 21172188653, Rg: 1061045, Filiação: Vanir Pinheiro 

Brandolis e Jose Brandolis Filho e, brasileiro(a), casado(a), empresário, 

Telefone 3023-8263, atualmente em local incerto e não sabido MAYKEL 

HUDSON BRITO BRANDOLIS, Cpf: 06159155660, Rg: 10435341, Filiação: 

Marcia Regina Brito Brandoli, data de nascimento: 07/07/1983, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, Telefone (65)3-644-2073, atualmente 

em local incerto e não sabido ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, Cpf: 

05566567681, Rg: 11264399, brasileiro(a), casado(a), psicologa e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS, Cpf: 47644532668, Rg: 2891558, Filiação: Maria de Fatima 

Teodoro Brito e Wanderlei Brito e, brasileiro(a), casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O exequente emitiu em favor dos requerido termo de 

regulamento de cartão BNDS op. 121.607.447 - conta cartão nº 59135319 

no valor de R$105.133,21. Entretanto os requeridos não veem honrando 

com os pagamentos das parcelas. Houve tentativa de recebimento do 

débito, porem restou infrutifera , de modo que a única alternativa restante 

foi o ajuizamento da presente demanda em face dos requeridos

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos.Diante das tentativas frustradas de 

citação pessoal dos Executados e do extenso lapso temporal sem a 

localização dos mesmos, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 

CPC, defiro a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer 

exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação de que trata o 

inc. II, do art. 257, do mesmo códex.Realizada a citação por edital, o que 

deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da pagina da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, 

desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do 

CPC).Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTAJUIZ DE DIREITO
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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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 443050 Nr: 18860-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E ARRUDA LTDA, LUIZ DE 

ARRUDA JUNIOR, MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 964006 Nr: 6513-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HEDVIGES MARTINS 

DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 CERTIFICO QUE, O EXECUTADO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. 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.: 777797 Nr: 31172-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685

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

- OAB:10133/MT, DANIELLE MENDONÇA DE CARVALHO - 

OAB:176.724/RJ, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:OAB/MT 

15020-B, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Intime-se o Autor a manifestar-se sobre as alegações do Requerido as 

fls. 331/354, em quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855844 Nr: 58230-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora para no prazo 

legal manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777797 Nr: 31172-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685

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

- OAB:10133/MT, DANIELLE MENDONÇA DE CARVALHO - 

OAB:176.724/RJ, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:OAB/MT 

15020-B, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 DESPACHO

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGC, art. 1.232: As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

Regularize-se, intimando-se o Autor a manifestar-se sobre as alegações 

do Requerido as fls. 331/354, em quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de Agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 76706 Nr: 1676-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ GARCIA NETO, 

FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, CARLOS ANTÔNIO DE 

BORGES GARCIA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quantoa 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 569, bem como quanto aos contido 

na petição da parte executada de fls 570/574.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1015734 Nr: 30012-66.2015.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 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 Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 837150 Nr: 42003-10.2013.811.0041

 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 J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 445441 Nr: 20083-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, SALVADOR LÁZARO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, SALVADOR LÁZARO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SEBASTIÃO DA 

SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT, EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - 

OAB:27.741-DF, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:18733-A/MT, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto à reanálise do LAUDO PERICIAL encartado aos autos 

as fls.381/388 sob pena de concordância tácita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 45512 Nr: 10216-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DE CASTRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMARA BARTOLE DA SILVA - OAB:345.158 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - 

OAB:2713-A/MT

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

tendo em vista o ofício do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de fl. 

234, intimo a parte interessada BANCO SISTEMA, na pessoa de sua 

advogada SAMARA BARTOLE DA SILVA, para providenciar o pagamento 

dos emolumentos para baixa da restrição constante na matrícula do imóvel 

18.543-R3, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão de fl. 227, item I, 

de 04/05/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423940 Nr: 8187-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CNTHIA DURANTE - OAB:, 

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119910/RJ

 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 os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as 

fls.346/359 sob pena de concordância tácita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386221 Nr: 22160-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.354-A/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS, OAB/MS 14.354-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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721714 Nr: 17228-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORRÊA DA COSTA FILHO, ACELINA 

VELASCO RONDON CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

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

DE CARVALHO BORGES CAMPOS - OAB:11153/MT, RUBIA 

APARECIDA FRANTZ - OAB:7929

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

CRISTINA BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI, para devolução dos 

autos nº 17228-96.2011.811.0041, Protocolo 721714, 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.: 455376 Nr: 26581-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO L. F. T. REFORMAS CIVIS - 

COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do 

membro da Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fl. 58, 

este compareceu nos autos de embargos à execução apensos, refutando 

por negativa geral os fatos ventilados na presente ação.Afasto os 

argumentos de negativa geral apresentados pelo Curador Especial. 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. 60do 

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$ 101.260,80 (cento e um mil duzentos e 

sessenta reais e oitenta centavos) - que eventualmente forem 
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encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749121 Nr: 1144-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMÁ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

HALIN ROUZE ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 às fls. 61/64 e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em junho/2018 - R$ 162.394,50 (cento e sessenta e dois mil 

trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Panamá Comércio de Confecções Ltda – CNPJ nº 

33.024.399/0001-08 e Halin Rouze Attie – CPF nº 474.784.701-49, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo 

Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.(...), 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 Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1075438 Nr: 57699-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE 

MELLO ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

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

OAB:3.722/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte exequente manifestar 

quanto a petição de fls. 37/43, apesar de devidamente intimada via DJE.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para informar o nº dos 

Embargos à Execução e/ou código Apolo noticiado na petição de fls 37/38, 

a fim de proceder o apensamento a estes autos nos termos do art.914 §1º 

do CPC.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1156579 Nr: 34512-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, EUTÍMIO CORRÊA MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Zaque de Jesus - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - OAB:40561, LÉO DA 

SILVA ALVES - OAB:7621/DF, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 

1.507/99, que estabilizou e manteve o requerido Eutímio Corrêa Militão 

ilegalmente no serviço público e ainda; declarar nulo todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

progressão, incorporação, até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de 

Nível Superior”, quais sejam: Ato n.º 1.507/99, Portaria nº 225/00, Ato n° 

362/01, Portaria n° 066/03 e Ato n.º 600/03. Condeno o requerido Eutímio 

Corrêa Militão ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentos. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. 

(...)..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 à 

declaração de tempo de serviço que o requerido Eutímio Corrêa Militão 

teria prestado à Prefeitura do Município de Santo Antônio do 

Leverger/MT.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023466-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES CHUCKRALLASH NASR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1023466-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR PARTE RÉ: GEORGES 

CHUCKRALLASH NASR INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maristela 

Cristhianne Mali Nasr, em face de Georges Chuckrallah Nasr, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora, que o curatelando, sua 

genitor, conta com oitenta anos de idade e, desde o ano de 2013, se 
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encontra em tratamento, em face do quadro de demência progressiva 

apresentado (CID 10 F01) - id. 9189659, sendo que, na atualidade, está 

completamente impossibilitado à prática dos atos da vida civil. Custas 

recolhidas – id. 9190861. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

9250852, que nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na 

mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o 

curatelando possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo social. O termo de 

curatela provisória foi assinado e consta do id. 9570078. Relatório de 

estudo social consta no id. 9905654. Em cumprimento ao mandado de 

citação, constatou-se que, “não foi possível proceder à Citação do senhor 

Georges Chuckrallah, em virtude de que, conservando com ele não 

entendia que deveria receber e assinar o mandado”, nos termos constante 

da certidão, acostada ao id. 10021281. No id. 10172320, consta 

informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12018575, cuja nomeação se deu no id. 12208063, 

sendo a contestação por negativa geral, apresentada no id. 13822537. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14527085. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta com oitenta e um anos de idade, e 

apresenta quadro de demência progressiva – CID 10 F01, conforme 

atestado médico acostado ao id. 9189659, cuja doença, como se sabe, é 

degenerativa e, dificilmente, reversível, diante do atual estágio da 

medicina, o que o impossibilita à prática dos atos de natureza civil, de 

caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 9905654, foi 

possível constatar que o idoso está com o quadro avançado de demência, 

sendo necessário auxílio para o exercício das mais básicas atividades, 

como alimentação, higiene, inclusive, para que não se esqueça de realizar 

suas necessidades fisiológicas. Ademais, constatou-se que a autora foi 

eleita para administrar a vida financeira da família, diante da proximidade e 

facilidade em auxiliar o casal de idosos, bem como, que a mesma 

demonstra carinho para com o genitor. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela, medida necessária neste momento, e ser a autora apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de GEORGES 

CHUCKRALLAH NASR, tornando definitiva a decisão provisória, que 

nomeou a parte autora Maristela Cristhianne Mali Nasr, sua curadora 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pela autora. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 9 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946997 Nr: 58567-30.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:9522 MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 Código 946997

Vistos etc.

 Assiste razão à parte requerente quanto ao sustentado às fls. 195/196, 

uma vez que se trata de cumprimento de sentença nos próprios autos.

Intime-se o requerido, para pagamento, por meio de seu advogado 

constituído, conforme determina o art. 513, §2º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 No mais, cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 170.

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 427173 Nr: 5725-06.1996.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNXDS, MLDS, PXDS, MXDS, MPXES, MLXES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 

- OAB:21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA 

CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.305, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - OAB:21305/O

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 60170 Nr: 2812-41.2002.811.0041

 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: SRSLO, NLO, HMOF, DIO, RSGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. PAULO CÉZAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - 

OAB:3.574/MT, IVANOVA RAPOSO QUINTELA TAQUES - OAB:5.379, 

Ivanowa Raposo Quintela Taques - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, Silvia Regina Siqueira Loureiro - OAB:5799-A, SILVIA 

REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 770698 Nr: 23730-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMEALA, IFDA, CDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILA

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, LUIZ GUSTAVO S. 

LOBATO - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, NIVALDO 

JOSÉ PADILHA - OAB:5138, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - 

OAB:24631/O, STEPHANIE PAULA DA SILVA - OAB:19040/E, VOLMIR 

CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus Advogados, para 

manifestarem nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,acerca das 

ultimas delcarações apresentadasd.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1065528 Nr: 53440-77.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADSM, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

parecer Ministerial de fls. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076229 Nr: 58071-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDF, DCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,acerca do 

ofício de fls. 81,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 905865 Nr: 34148-43.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLSJ, RCCDS, BCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça, requerendo o que de direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 917860 Nr: 41956-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDFL, APDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036, Gisele da silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112945 Nr: 15906-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBG, LGB, EBG, SRCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seus 

Advogados, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

acerca Do parecer Ministerial de fls. 271/272, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 94650 Nr: 11337-12.2002.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA CORSINA DA SILVA MOURA - DE 

CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:MT-3.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de remessa 

dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 399590 Nr: 1892-72.1999.811.0041

 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: NAIR ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA TATIANA MOLEIRO PIRES 

- OAB:5.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de remessa 

dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 780233 Nr: 33768-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR, 

MARIA DA GLORIA VIEIRA DE AGUIAR, BELINDA NUNES DE AGUIAR, 

ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, ÁLVARO AUGUSTO DE 

VIEIRA DE AGUAR, ESPÓLIO DE ELAINE MOURA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALBERTO BORGES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO - 

OAB:16529/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, MÔNICA FRAGA C. L. FONSECA - 

OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de remessa 

dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130493 Nr: 23222-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ANDREZA DA SILVA, SADSBD, BENEDITA 

ANDREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVERALDO SOUZA BOM 

DESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de remessa 

dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1311411 Nr: 11233-58.2018.811.0041

 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: JARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1311411

Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Terceiros, propostos por Hildo Cezar Dallaria, 

em face de João Antônio Rodrigues Barreira Jaudy, devidamente 

qualificados nos autos.

 A ação foi recebida, na data de 10 de agosto de 2018, conforme se 

observa à fl. 24.

Entretanto, nesta data, foi proferida decisão nos autos principais (cópia 

anexa), deferindo o pedido de substituição da penhora incidente sobre o 

veículo, o que se constituiu em perda superveniente do interesse 

processual da parte autora.

Diante do exposto, em face da perda do objeto da presente demanda, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Custas pelo autor.

 P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1311411 Nr: 11233-58.2018.811.0041

 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: JARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1311411

Vistos etc.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que a ação foi 

proposta em face de Marcos Antônio Rachid Jaudy, contudo, a penhora 

incidente sobre o veículo Amarok, realizada nos autos principais, se deu 

em favor de João Antônio Rodrigues Barreira Jaudy, sendo este quem 

deve figurar no polo passivo da ação.

Diante do exposto, REVOGO a decisão de fls. 20. INTIME-SE o ilustre 

subscritor dos embargos de terceiros, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retifique o polo passivo da ação, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de julho 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: 1013794-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (AUTOR(A))

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. Q. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 9 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017033-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (ADVOGADO(A))

G. L. A. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. G. (RÉU)

G. (RÉU)

F. D. S. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017033-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (ADVOGADO(A))

G. L. A. D. A. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

K. B. G. (RÉU)

G. (RÉU)

F. D. S. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Termo em anexo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 951362 Nr: 579-17.2015.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAC, NOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLA CANCILLIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito, para 

intimar a requerente a manifestar acerca do desarquivamento dos autos, 

dentro do prazo de 10 dias, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 749234 Nr: 1318-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT, GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN - OAB:9299

 Visto.

Não obstante as razões do recurso interposto pelo executado, mantenho 

a decisão proferida à fl. 331.

Segue ofício com as informações solicitadas pelo relator do recurso de 

agravo de instrumento.

Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo, defiro o 

requerimento de fl. 344.

Promova-se a consulta dos veículos cadastrados em nome do executado 

e a restrição de transferência, exceto se possuírem restrições de outra 

natureza.

Do resultado, diga a exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987253 Nr: 17264-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINEY DA SILVA GOMIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELLY PINHEIRO GOMIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO COSME DE 

FREITAS, para devolução dos autos nº 17264-02.2015.811.0041, 

Protocolo 987253, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1031551-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA MARTINS GARCIA FRISKE (AUTOR(A))

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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 : 

1031551-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANUBIA MARTINS GARCIA 

FRISKE RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Nos termos do art. 

109, inciso I, da Constituição Federal, a competência para processar e 

julgar esta ação, em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública, é 

da competência da Justiça Federal. Por isso, revogo o despacho 

constante de Id.15778789, proferido equivocadamente. Preclusa esta 

decisão, certifique-se, proceda à baixa perante nossos registros e 

remetam-se os autos à Justiça Federal. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030711-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1030711-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZABETE CRISTINA ROPCK 

REQUERIDO: GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de União Estável Post Mortem em que a requerente 

alega ter convivido com Simei da Silva Barros, e tiveram uma filha, ainda 

menor. Aos filhos menores do falecido, ou seja, Gabriel Tiago de Moraes 

Barros e Nara Karoline Ropck Barros, nos termos do art. 72 inciso I do 

Código de Processo Civil, nomeio como curadora especial, a Defensora 

Pública lotada nesta vara, a qual deverá ser intimada para os fins legais, 

ou seja, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Somente é 

possível o reconhecimento da união estável se não houver causas de 

impedimentos, conforme dicção do art. 1.723, § 1º, combinado com o art. 

1.521, todos do Código Civil. Sendo assim, venha aos autos, em 15 

(quinze) dias, a prova do estado civil da requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumprida a determinação do parágrafo anterior e 

apresentada da contestação, abra-se vista ao Ministério Público, 

considerando haver interesse de incapaz. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1035047-19.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Atento ao noticiado e pretendido pelo Requerente, Id n. 15600170, 

acolho o pedido e determino que se se expeça novo alvará judicial, no qual 

autorizo o Requerente Luis Carlos Dias Pinto, curador provisório de Elaize 

Auxiliadora Dias Pinto, a formalizar instrumento contratual com oneração 

de renda junto a Caixa Econômica Federal, no programa Minha Casa Minha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 136 de 521



Vida, em favor da Requerida, ressalvando, conforme já dito na decisão de 

Id n. 15347666, que as questões administrativas e exigências legais 

referentes ao programa habitacional são de competência da Instituição 

Financeira Caixa Econômica Federal. Após, cumpra-se os demais atos já 

determinados na decisão de Id n. 15347666. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 794447 Nr: 764-26.2013.811.0041

 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: SLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11.362

 Vistos, etc...

Primeiramente, considerando que com a vigência do CPC (Lei 13.105/2015) 

a cobrança dos alimentos, com respaldo em título judicial, deverá ser 

processada pela via de “cumprimento de sentença”, a fim de adequar este 

feito à atual legislação, procedam-se as anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação.

Atento ao postulado pela parte Exequente às fls. 160, cumpra-se o 

determinado às fls. 143, último parágrafo, procedendo-se a nova 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.

Em sendo negativa, acolho o pedido e determino seja realizada pesquisa e 

penhora de veículos, via Renajud, em nome do Executado. Sendo positiva, 

lavre-se termo de penhora e intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. Não 

ocorrendo, certifique-se nos autos.

 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.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034182-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAMOS FIGUEIREDO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1034182-59.2018.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Intime-se o Exequente, através de 

seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o pedido com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil. Cientifique-o, ainda, que, caso não 

seja cumprida a diligência, poderá ser indeferida a petição inicial (artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014668-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (REQUERENTE)

J. M. S. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. X. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 14/11/2018 ÀS 

13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004860-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA REINERS GONCALVES (ADVOGADO(A))

ELENICE MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA DE SOUSA (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009853-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (ADVOGADO(A))

D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. (RÉU)

J. O. M. (RÉU)

V. J. D. A. C. J. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA, DESIGNADA PARA O DIA 21/11/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. RAILDA EUGENIA DE 

ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009157-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS APOITIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

GRAZIELLE MARTINS DA SILVEIRA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 137 de 521



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a 

conciliação a mesma restou infrutífera em relação ao pedido de fixação de 

alimentos.Em relação à guarda e visitas as partes entabularam o seguinte 

acordo:Cláusula primeira: Estipulam a guarda compartilhada e residência 

da filha com a mãe.Cláusula segunda: Em relação às visitas, acordam que 

a criança ficará com o pai no período das 10h00min da manha quando o 

mesmo pegará a filha na casa da genitora e entregará na escola até as 

13h00min; nas quartas e sextas-feiras.Estabelecem que o pai visitará a 

filha em finais de semana alternados, sendo que o mesmo pegará a filha 

na casa da genitora no sábado às 08h00min e a devolverá no mesmo 

local, no domingo 21h00min.Nas férias escolares ficara metade do período 

com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o pai e a segunda, 

com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o 

natal com a mãe e o ano novo com o pai, invertendo-se no ano seguinte; 

nos dias em que se comemora o dia dos pais e no aniversario do pai, com 

o pai e nos dias que se comemora o dia das mães e no aniversário da 

mãe, com a mãe.Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - Declino de 

minhas atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem 

tutelados pelo Ministério Público.DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Diante do acordo em relação a guarda e visitas; 

realizado pelas partes, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, 

por Sentença (Art. 487, III, “b” do CPC), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos.A presente ação continuara tramitando em relação ao pedido 

de fixação de alimentos.Dada a palavra à Advogada da Parte requerida: 

MM Juiz – MM juiz, a ré requer para comprovação de renda do autor que 

seja oficiado a academia “Golfinho Azul” para que informe aos autos os 

dias e eventuais clientes que o autor atende de forma autônoma como 

“personal trainer , bem como requer a oitiva de testemunhas para 

comprovação do mesmo fato. Requer ainda, prazo de 15 dias para a 

juntada de contestação, tendo em vista indisponibilidade do sistema PJE 

desde 22/08/2018. Requer ainda a fixação de honorário de alimentos 

provisionais no valor de 800 reais e que a mensalidade escolar continue 

sendo da responsabilidade do autor.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, 

etc... Considerando que realmente nos últimos dois dias aconteceram 

alguma inconsistências em relação ao PJE, dificultando o acesso das 

partes na tramitação processual ,a apesar de se tratar de ação que 

continurá tramitando pelo rito dos alimentos, vez que o pedido de guarda e 

visitas já foi aqui acordado, concedo a parte requerida o prazo de 15 dias 

para a juntada de contestação e documentos.Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se a parte autora para que querendo apresente 

impugnação no prazo de 10 (dez) dias.Defiro o pedido da parte requerida 

para determinar que se oficie a escola hora mencionada “Golfinho Azul”, 

requisitando-se as informações conforme pleiteadas, no prazo de 05 

dias.Vinda às informações, determino a conclusão dos autos para análise 

do pedido de revisão dos alimentos provisórios.Redesigno a presente 

audiência para a data de 23/11/2018, às 16h0min.Saem às partes e 

respectivos Advogados devidamente intimados da presente 

decisão.Cumpra-se determinação (ID14827871).Ciente o Ministério 

Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824214 Nr: 30280-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES BORGES, FLÁVIA MARIA ALVES 

BORGES, ARNALDO BORGES FILHO, NARCISO LEITE BORGES NETO, ISIS 

MARIA DE BORGES PORTELLA, MARIA APARECIDA MACHADO BORGES, 

MARCELO AUGUSTO BORGES, LIDIA MARIA ALVES BORGES, NIUARA 

RIBEIRO ROBERTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que foram juntados os comprovantes de pagamento do 

ITCD e certidão de inexistência de testamento em nome do falecido, 

expeça - se formal de partilha conforme sentença de fls. 44/47.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926644 Nr: 47469-48.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNFDO, EJBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 926644.

Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 09 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1163449 Nr: 37316-82.2016.811.0041

 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: ADON, LPODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1163449

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924568 Nr: 46209-33.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDAST, SIMONE PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE PEDRO DE ALMEIDA, Cpf: 

01306119138, Rg: 171.35.04.4, Filiação: Izaias Pego de Almeida e Mariana 

de Almeida Silva, data de nascimento: 16/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), auxiliar de cozinha, Telefone 8426-6396. 

atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título judicial interposta por 

Simone Pedro de Almeida em face de Augusto Cesar da Cruz.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Exequente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924565 Nr: 46206-78.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDAST, SIMONE PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE PEDRO DE ALMEIDA, Cpf: 

01306119138, Rg: 171.35.04.4, Filiação: Izaias Pego de Almeida e Mariana 

de Almeida Silva, data de nascimento: 16/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), auxiliar de cozinha, Telefone 8426-6396. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos interposta por Simone 

Pedro de Almeida em face de Augusto Cesar da Cruz.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Exequente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810337 Nr: 16833-36.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEF, THAIS KELLEN LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KABELES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAIS KELLEN LIMA, Cpf: 04528708108, 

Rg: 2229281-0, brasileiro(a), convivente, auxiliar de cozinha. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de prestação alimentícia interposta 

por Thais Kellen Lima em face de Kabeles Ferreira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 795631Intime-se pessoalmente a 

parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729859 Nr: 25882-72.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHBB, NOELY APARECIDA ANTUNES BULHÕES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOELY APARECIDA ANTUNES BULHÕES 

DA SILVA, Cpf: 83261176172, Rg: 1091789-6, Filiação: Edson Bulhoes 

Borges -. Nancy Lourenço Antunes Bulhoes, data de nascimento: 

17/03/1979, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 65 9226 9856. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de alimentos interposta por Noely 

Aparecida Antunes Bulhões em face de Robson da Silva Borges.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 729859Defiro o pedido de fls. 

101 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de 

atualizar o débito executado nos autos, referentes as prestações dos 

meses de julho de 2.006 a abril de 2.011.Com os cálculos nos autos, 

intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a representante 

legal da parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de 

dezembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829460 Nr: 35238-23.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE PUTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA, RAFAELA 

JUNQUEIRA DE MIRANDA, WILCIENE MARGARIDA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONETE PUTON, Cpf: 84557370934, Rg: 

2877034-0, Filiação: Romilde Cardoso Puton e Ilario Puton, data de 

nascimento: 14/01/1975, brasileiro(a), natural de Abelardo Luz-SC, 

solteiro(a), técnica em alimentos. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de reconhecimento de união estável post mortem 

c/c danos morais interposta por Ivonete Puton em face de Simone 

Junqueira Miranda e Rafaela Junqueira Miranda.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 829460Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). 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. Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844061 Nr: 47926-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALIE RULIEN ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAISSAN RULIEN DA SILVA MACEDO DE 

OLIVEIRA, EVERSON ROBERTH ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATHALIE RULIEN ALVES MACEDO, 

Filiação: Claissan Rulien da Silva Macedo e Everson Roberth Alves de 

Oliveira, data de nascimento: 01/06/2010, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de prestação alimentícia interposta 

por Claissan Rulien da Silva Macedo em face de Everson Roberth Alves de 

Olveira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 10 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1174001 Nr: 41744-10.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA NANTES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA NANTES FLORES, Cpf: 

71920110100, Rg: 349356944, Filiação: Ronilda Nantes Flores e Arlindo 

Flores Filho, natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), nutricionista, 

Telefone 6581583208. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos com pedido de prisão 

interposta por Luciana Nantes Flores contra Marcos Antônio dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 10 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911120 Nr: 37572-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVT, ELEONORA TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CAPELLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA VITORIA TORTORELLI, Filiação: 

Eleonora Tortorelli R. Rogério Capelletti, data de nascimento: 23/09/1996, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o (art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil) 

(art. 485, IV, do CPC)

Resumo da Inicial: Ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil e alimentos interposta por Luana Vitória Tortorelli assistida 

pela sua mãe Eleonora Tortorelli em face de Rogério Capelletti.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código nº 911120Realizado busca no 

Sistema Infoseg (fls. 66), verifique que o endereço é o mesmo. Assim 

sendo, cite-se o requerido, por edital, com as advertências dos artigos 

334 e 344, do CPC, para, se quiser, contestar a ação, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser certificado, 

fica desde já decretada à revelia do requerido e, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio lhe curador Especial o 

Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, a quem se dará vista dos autos para 

os fins de direito.Após manifestação do Curador, ouça o representante do 

Ministério Público e concluso para deliberação.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 27 de outubro de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810335 Nr: 16831-66.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEF, THAIS KELLEN LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KABELES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAIS KELLEN LIMA, Cpf: 04528708108, 

Rg: 2229281-0, brasileiro(a), convivente, auxiliar de cozinha. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de prestação alimentícia interposta 

por Thais Kellen Lima em face de Kabeles Ferreira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 795631Intime-se pessoalmente a 

parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 913062 Nr: 38903-13.2014.811.0041

 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: ALFLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:OAB/MT 

1581, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026442-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia _14____/__11___/2018, às 

__14___h__30___min. Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde da requerida (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio WILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA como curador 

provisório da interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos 

do art. 753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021785-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CAMPOS RAMOS DA ROSA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDY CAMPOS DA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia __14___/_11____/2018, às 

__15___h__00___min. Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde da requerida (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 
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pedido e nomeio GUILHERME CAMPOS RAMOS DA ROSA como curador 

provisório da interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos 

do art. 753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020479-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

ALDAIR JONITA TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

dos requeridos (art. 751, do NCPC), no dia __14___/__11___/2018, às 

__15___h__30___min. Citem-se os interditandos e intimem-se as partes 

para comparecerem ao ato, cientificando-os que, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, 

do NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram 

o problema de saúde dos requeridos (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA como 

curadora provisória dos interditandos, a fim de que possa assisti-los, nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). 

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeçam-se 

alvarás. Nos termos do art. 753, do NCPC, determino a realização de prova 

técnica quanto a capacidade dos requeridos, devendo o Senhor Gestor 

agendar data, para que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana 

de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria 

Forense, rua Sete, esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, 

CEP 78050-420, Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o 

médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará 

seu encargo, independentemente de compromisso, devendo apresentar 

laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual 

deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da 

requerida?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da 

requerida o necessário discernimento para os atos negociais e 

patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou 

transitória a requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há 

prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a 

incapacidade, para quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a 

data do exame nos autos, intime-se as partes para comparecimento, bem 

como, para no dia levar consigo atestados, exames e receitas médicas 

que tiver em seu poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para 

se manifestarem e, após, colha-se o parecer do representante do 

Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027746-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VERICIO BITTENCOURT DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOUT DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

do requerido (art. 751, do NCPC), no dia ___14__/__11___/2018, às 

_16____h___00__min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio CATARINA VERICIO BITTENCOURT DOS SANTOS como 

curadora provisória do interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se 

por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011713-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 14992520, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo 

legal, sobre ele se manifestar, e, após, para colher o parecer ministerial e 

irem conclusos. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023201-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA RUEDA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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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 1023201-68.2018.8.11.0041 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 15662374, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

31/10/2018, às 14:30 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 9 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029752-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LINDALVA FERREIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO FERREIRA MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1029752-64.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Antecipação da Tutela Provisória de Urgência 

ajuizada por Lindalva Ferreira Muniz em face de Conceição Ferreira Muniz, 

ambas qualificadas nos autos. Relata na exordial, que a interditanda é sua 

irmã, portadora da doença descrita no CID 10 F72-9 (retardo mental grave 

- sem menção de comprometimento do comportamento), que a impede, 

permanentemente, de praticar os atos corriqueiros da vida civil. Em 

decorrência, pretende a concessão de tutela provisória para que seja 

nomeada como curadora da requerida, na qualidade de sua irmã. Vindica, 

ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, além da interdição 

definitiva da demandada. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, eis que 

acostou aos autos declaração de hipossuficiência, além dos demais 

elementos suasórios possibilitarem inferir que não possui recursos 

satisfatórios para arcar com as despesas processuais, ressaltando que a 

isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem a 

beneficiária. Prosseguindo, vislumbro que os laudos médicos encartados 

aos autos são datados de 17.12.1982 (ID. 15251967), 28.6.2000 (ID. 

15251967) e 26.2.2003 (ID. 15251954), portanto, o mais recente fora 

expedido há mais de 15 (quinze) anos. Desta feita, embora a doença da 

interditanda possa não ter prognóstico de melhora, por medida de cautela, 

entendo necessário aportar aos autos documentos atuais que atestem 

a(s) eventual(is) doença(s) que acomete(m) a interditanda, bem assim 

a(s) sua(s) extensão(ões), com esclarecimentos no tocante a capacidade 

da requerida assim, determino a intimação da requerente para que traga 

aos autos, os aludidos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de concessão da tutela antecipada. Em 

consequência, postergo a análise da tutela provisória para após o 

decurso do citado interregno, devendo o Sr. Gestor certificar a ocorrência 

ou não da juntada dos aludidos documentos e, após, conclusos. Sem 

prejuízo, designo audiência para entrevista da interditanda (art. 751 do 

CPC) para o dia 14 de novembro de 2018, às 15h30min. Cite-se a 

interditanda, cientificando-a, ainda, que, querendo, poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil[1]. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso a interditanda, ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o múnus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de 

seus i. Defensores, que deverá ser intimado, para ciência da nomeação, 

bem assim para requerer o que entender de direito. No mais, com o 

desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional, tendo em vista 

a necessidade de realização de perícia médica, e considerando que estão 

suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas 

por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, conforme 

decisão exarada pela Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, comunicada à 

este juízo através do Ofício nº 078/2018 (POLITEC), bem assim que não há 

peritos da área de medicina psiquiátrica cadastrados no Banco de Peritos 

do Tribunal de Justiça deste Estado, lembrando, bem assim que este juízo 

determinou a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública e 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, determinando que os i. 

Secretários envidem esforços a fim de solucionar a problemática descrita 

no Ofício mencionado, disponibilizando médico psiquiatra para realizar as 

perícias judiciais, faculto a parte autora que instrua o processo com todos 

os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito 

de demonstrar o fato ventilado na exordial, e, eventualmente, ser 

dispensada a realização da perícia. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito [1] 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. 

(...)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029752-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LINDALVA FERREIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO FERREIRA MUNIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029752-64.2018.8.11.0041 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 15492165, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

14/11/2018, às 15:30 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 9 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027515-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORONI RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTINA GILBERTINHA RAMOS (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. 1027515-57.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, cuida-se de Ação de 

Interdição (Com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Oroni Ramos, 

em face de Clementina Gilbertinha Ramos, ambos qualificados nos autos. 

Relata na exordial, que a interditanda é sua filha e é portadora de “Paralisia 

Cerebral", (CID10 G 80.9), que a impedem, permanentemente, de praticar 

os atos corriqueiros da vida civil. Em decorrência, o requerente postula a 

concessão de tutela provisória para que seja nomeado como curador 
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especial da requerida, na qualidade de pai. Vindica, ainda, a concessão da 

assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva da demandada. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando o pedido 

de tutela provisória vindicada, necessário salientar que o artigo 749, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a 

nomeação de curador provisório a interditanda, quando houver justificada 

urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos legais se 

perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do atestado médico juntado no 

ID. 14877054 - Pág. 3, que a interditanda sofre de problema de saúde que 

necessita de cuidados permanentes, deixando entrever que não possui 

autonomia, em decorrência da patologia, para a prática dos atos 

corriqueiros da vida comum, evidenciando, assim, a probabilidade do 

direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado receio 

de dano, diante do quadro de saúde da interditanda, uma vez que esta, a 

princípio, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação a sua própria pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No 

mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 

instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela provisória 

postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a 

curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a 

pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de certa 

circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por 

conseguinte, NOMEIO o Sr. Oroni Ramos (pai) como curador provisório da 

requerida Sra. Clementina Gilbertinha Ramos, a fim de que possa assisti-la 

nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). 

Em decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens da curatelada, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes à interditanda, e ainda, a proibição do curadora de 

fazer empréstimo bancário/financiamento em nome da interditanda, salvo, 

em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, designo 

audiência para entrevista da interditanda (art. 751 do CPC) para o dia 28 

de novembro de 2018, às 15h00min. Cite-se a interditanda, cientificando-o, 

ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido 

artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer o múnus de 

curador especial, o núcleo de Atendimento da Parte Adversa nas Ações 

de Família da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. No mais, com o desiderato 

de otimizar a entrega da prestação jurisdicional, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia médica, e considerando que estão 

suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas 

por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo 

em vista que conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a 

deficiência da requerida é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade 

de melhoras, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a 

realização de estudo psicossocial na residência do autor, a fim de 

verificar a atual situação do interditado e a possibilidade da concessão da 

curatela definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030614-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

HEBER JORGE DE FARIAS (REQUERENTE)

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONTINO ONORINO VEIGA DE FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030614-35.2018.8.11.0041 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 15622672, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

28/11/2018, às 15:30 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 9 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: 1021293-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

I. J. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. C. D. Q. (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 1021293-73.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15807807, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2018, às 16:40 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, 9 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021789-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO BERTUCINI (ADVOGADO(A))

IONE PEDROSO DIAS CARMONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUVALDO CARMONA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021789-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14787721 - "VISTOS, ETC. Preliminarmente, vislumbro que a interessada 

deixou de juntar aos autos os documentos indispensáveis à propositura 
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da presente ação (art. 320, do CPC/2015), bem assim o instrumento 

procuratório outorgado ao advogado subscritor da exordial (art. 104, 

CPC/2015). Desta forma, intime-se a interessada, para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, aportando aos autos os documentos 

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

único, do CPC). Deixo consignado que os documentos necessários à 

propositura da ação deverão ser acostados aos autos de forma 

individualizada, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 26, 32 e seguintes da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Por outro lado, sem prejuízo da determinação supra, após 

certificada a ocorrência, passo exame dos autos, ressaltando, que 

somente será dado cumprimento à presente, após atendida a referida 

deliberação. No caso dos autos a requerente atribuiu o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à causa, importância esta que será 

oportunamente revista por este juízo, na medida em que não houve a 

indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto e, consequentemente, 

será analisada a necessidade do pagamento das custas e taxas judiciais. 

Prosseguindo, nos termos do art. 617, I do CPC/2015, nomeio como 

inventariante a viúva do de cujus Ione Pedroso Dias Carmona, devendo 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto 

que as primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente 

pela inventariante, ou, alternativamente, através de procurador com 

poderes especiais, nos termos do art. 618, III do NCPC. Outrossim, na 

mesma oportunidade retro mencionada, deverão ser apresentadas aos 

autos, as certidões de dívida atualizadas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal 

(expedida pela Prefeituras de Cuiabá/MT) em nome do falecido, bem como 

o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pelO CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ. Proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Nesta toada, 

determino a expedição de ofícios ao Banco Bradesco S/A e ao INSS para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a este juízo sobre valores 

deixados pelo falecido Eduvaldo Carmona e, obtendo saldos positivos de 

valores, deverão ser realizadas transferências para a Conta Única do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Sr. Gestor enviar 

informações às instituições para o cumprimento da determinação, e 

expedir o necessário para vincular à uma subconta relacionada a este 

processo. Quanto ao pedido de levantamento das eventuais quantias 

deixadas em instituição bancária pelo de cujus, por ora, indefiro-o, tendo 

em vista que compõem o acervo hereditário tanto as dívidas quanto os 

bens móveis e imóveis deixados pelo falecido, os quais primeiramente 

deverão ser discriminados nas primeiras declarações, para somente após 

ser analisada a possibilidade de liberação de valores. Ressalto, mais uma 

vez, que deverão aportar aos autos os documentos hábeis a comprovar 

quem são os herdeiros do de cujus. Intime-se e cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005606-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. S. Q. (ADVOGADO(A))

D. G. D. Q. R. (REQUERENTE)

L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. R. (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 1005606-56.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15335884, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007031-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA BILIBIO (REQUERENTE)

VALACIR LIMA PREDEBON (REQUERENTE)

LUIZ APARECIDO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SOELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MONALISA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA RODRIGUES ROCHA OAB - 621.380.491-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007031-21.2018.8.11.0041 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 

15232227 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, compulsando os autos, verifico 

que os requerentes realizam a juntada de diversos documentos em 

duplicidade, fora da posição correta para leitura, na ordem incorreta, vez 

que juntam primeiramente os documentos para, após juntar a petição, 

ainda, não discriminam, pormenorizadamente, todos os documentos 

juntados e, conforme as disposições do art. 32 e s.s, da Resolução 

TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: 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. Art. 36. Os documentos que forem juntados eletronicamente em 

autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo magistrado, 

poderão ter sua visualização tornada indisponível por expressa 

determinação judicial, observado o contraditório. (g.n) Em decorrência, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

situação, acostando de forma individualizada a documentação, 

descrevendo cada arquivo minuciosamente, retirando os documentos 

juntados em duplicidade, anexando documentos na posição correta para 

leitura, e, primeiramente anexar a petição para, após, juntar os 

documentos, sob pena de terem a sua visualização tornada indisponível. 

Outrossim, vislumbro que a Sra. Maria Carolina e a Sra. Valacir são 

casadas no regime da comunhão universal de bens, entretanto, não foram 

juntadas aos autos as necessárias procurações e documentos pessoais 

dos seus respectivos cônjuges. Ademais, não aportou aos autos os 

documentos pessoais da Sra. Maria da Conceição. Desta feita, determino 

a intimação da inventariante para que, no mesmo prazo acima aludido, 

realize a regularização processual nos termos mencionados, sob pena de 

determinação de citação dos interessados suso destacados, para, 

querendo, atuar na presente demanda. Decorrido o aludido interregno sem 

qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro 

lado, atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, 

prossiga no cumprimento da decisão que se segue. (...)". Cuiabá/MT, 9 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031349-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDINA ALMEIDA SANTOS NASCIMENTO (RÉU)

PAULO DOUGLAS ALVES SANTOS (RÉU)

VALDIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

CARLOS ALVES DOS SANTOS (RÉU)

PAULO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ARALDO ALVES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031349-68.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que 

não há nos autos o documento pessoal da autora, razão pela qual 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que aporte a este feito o 

documento suso mencionado, sob pena de indeferimento da inicial. 

Outrossim, verifico que a autora pretende a homologação de vários 

“Termo de Declaração e Compromisso” subscritos por Aroldina, Paulo, 

Araldo e Valdir, entretanto, não há instrumento procuratório outorgado por 

eles ao advogado subscritor da exordial, como também, vislumbro que no 

limiar da ação estão inseridos no polo passivo da presente demanda, 

pressupondo, a princípio, a resistência a pretensão da requerente. Desta 

maneira, determino a intimação da autora para, no mesmo prazo acima 

descrito, manifestar-se objetivamente quanto a necessidade de manter os 

requeridos Aroldina, Paulo, Araldo e Valdir no polo passivo da presente 

ação, ou, traga aos autos instrumento procuratório outorgando poderes 

aos advogados subscritores da inicial, ou, ainda, a outro profissional, a fim 

de que os represente judicialmente, diante da incapacidade postulatória 

dos requeridos. Decorrido o aludido interregno, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002477-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. N. (REQUERENTE)

T. C. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. N. (REQUERIDO)

J. V. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002477-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

12921550 - "(...) De outro viés, constato que não foram encartadas ao 

feito a certidão de nascimento dos infantes, tampouco documento pessoal 

da Srª. Danielle do Nascimento, ou qualquer outro apto a comprovar o grau 

de parentesco das crianças com a requerente, que afirma ser avó 

materna dos menores, os quais são indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC/2015. Em decorrência, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação, 

colacionando aos autos os documentos suso mencionados, sob pena de 

indeferimento da exordial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC/2015. Por fim, proceda-se com a retificação da autuação no 

sistema para modificar a classe judicial e o assunto, eis que se trata de 

ação de guarda. Transcorrido o lapso assinalado, certifique-se e 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 9 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: 1009130-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR(A))

M. L. O. F. (AUTOR(A))

C. O. C. F. (ADVOGADO(A))

G. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (ADVOGADO(A))

N. D. B. F. (RÉU)

B. R. C. (ADVOGADO(A))

M. A. C. (ADVOGADO(A))

T. M. V. (ADVOGADO(A))

R. F. (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 1009130-61.2018.8.11.0041 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 

15324121. Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003347-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR JARDIM DE PINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003347-25.2017.8.11.0041 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 

15275285 - "VISTOS, ETC. Ante o teor do pedido de ID. 14079648, 

determino a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos documentos que comprovem o domicílio e residência 

das partes na cidade de Cascavel/PR, bem assim traga esclarecimentos 

no tocante à destinação do valor obtido com a alienação do imóvel 

localizado à Travessa Alice Faria, 63, Centro, Cuiabá/MT, caso haja 

autorização judicial para realizar a venda do referido bem. Com o decurso 

do prazo suso mencionado, manifeste-se o Ministério Público e, após, 

conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 9935-61.2000.811.0041

 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: PATRICIA CABRERA RAVAGLIA, JOSE WILSON 

TEIXEIRA, GIOVANA TEIXEIRA ABESS, SONIA REGINA CALCANHOTO, 

EDNO VINICYUS RAVAGLIA TEIXEIRA, WILLIAN HORLANDO RAVAGLIA 

TEIXEIRA, FRANCISCO DONATO PECORA NETO, EUVALDO SEGUNDO 

RAVAGLIA TEIXEIRA, WANDERLEY FERREIRA BENITES, EUVALDO 

RAVAGLIA TEIXEIRA JÚNIOR, ROSA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, ILVANIO MARTINS - OAB:12301-A, JUAREZ ALVES DE 

ARAUJO - OAB:187593/SP, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A, SEBASTIÃO 

DA SILVA GREGORIO - OAB:1752, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Processo nº 9935-61.2000 (Cód. 31613)

 VISTOS ETC.

Considerando que fora deferido o pagamento de custas ao final, em uma 

tentativa de conduzir o processo ao seu desfecho, conforme se denota 

às fls. 2312/2313, determino no que atine a Carta Precatória devolvida, 
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que se reitere o ato, consignando, mais uma vez, que fora determinado o 

pagamento das custas e despesas ao final do processo, consignando as 

demais determinações contidas na decisão de fls. 2268, item 2.2, frisando 

que o juízo deprecado poderá, com o produto da venda dos imóveis, 

descontar a diligência dos Oficiais de Justiça decorrentes da avaliação 

dos bens, assim como as despesas com o praceamento e, apenas o valor 

remanescente, ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário de Mato 

Grosso.

Distribuída a missiva, determino ao Sr. Gestor que diligencie perante a 

unidade judiciária que recepcionou a deprecata, a fim de esclarecer a 

situação do processo, eis que a derradeira precatória expedida fora 

devolvida sem cumprimento em decorrência do não recolhimento das 

despesas do Oficial de Justiça, não obstante tivesse sido consignado na 

precatória que o pagamento das custas seria ao final.

Sem prejuízo, determino a inventariante que se manifeste, objetivamente, 

em relação à certidão de fl. 2331, no prazo de 15 dias.

Elucido que quaisquer dos herdeiros poderão, da mesma forma, 

esclarecer a celeuma constante na certidão a fim de possibilitar a 

avaliação do imóvel descrito na matrícula nº. r2 48042, fl. 2259, ou, sendo 

o caso, do terreno remanescente, assim como os credores do espólio, 

com vias a ultimar o inventário.

Desta feita, convido os credores a contribuírem para o desenrolar do 

processo, eis que, ao que tudo indica, os herdeiros não possuem a 

preocupação em ultimar a demanda em prazo razoável, tanto que se 

arrasta há mais de uma década, sob pena, até mesmo, de eventual 

arquivamento do processo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1294257 Nr: 6290-95.2018.811.0041

 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: JOÃO CASSIANO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVAGLIA TEIXEIRA & CIA LTDA, ESPOLIO DE 

EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA, EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA 

TEIXEIRA, SONIA REGINA CALCANHOTO, WILLIAN HORLANDO 

RAVAGLIA TEIXEIRA, ROSA MARIA DOS SANTOS, GIOVANA TEIXEIRA 

ABESS, PATRÍCIA CABRERA RAVAGLIA, EDNO VINICYUS RAVAGLIA 

TEIXEIRA, EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15863, Stella aparecida da Fonseca 

Zeferino da Silva - OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, ILVÂNIO MARTINS - OAB:12.301-A/MT, ILVANIO 

MARTINS - OAB:12301-A, JUAREZ ALVES DE ARAUJO - 

OAB:187593/SP, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Processo nº 6290-95.2018 (Cód. 1294257)

 VISTOS ETC.

Considerando que a herdeira Patrícia Cabrera Ravaglia informou seu 

endereço atualizado quando da outorga do instrumento procuratório de fl. 

2280, sendo nele localizada quando da comunicação, pelo mandatário, da 

renúncia ao mandato, conforme se denota à fl. 2327, proceda-se com sua 

intimação na Rua dos Ferroviários, n. 119, bairro Cabreúva, Campo 

Grande/MS, através de Carta Precatória, com prazo de 30 dias para 

cumprimento.

Com o cumprimento da missiva, certifique-se, inclusive acerca do decurso 

do prazo para os demais herdeiros se manifestarem, e, na sequência, 

conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 5 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.: 783481 Nr: 37197-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROSA DO NASCIMENTO, JOSÉ SANTANA 

DO NASCIMENTO, ALAIR ROSA DO NASCIMENTO, JURACY ROSA DO 

NASCIMENTOS, CLAUDIO ROSA DO NASCIMENTO, LUIZ ROSA DO 

NASCIMENTO, ERINEU ROSA DO NASCIMENTO, MARIA CLARICE DA 

SILVA, SEBASTIÃO PETRONÍLHO DO NASCIMENTO, NILVA ROSA DO 

NASCIMENTO, NATALI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMARÍLIO ROSA DO 

NASCIMENTO, ESPÓLIO DE OTÍLIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT, MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4485, SUELLEN PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:15169, Thiago 

Fernandes Mota - OAB:9.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - Dr. MARCOS FELIPE 

FERNANDES MOTA, OAB/MT nº 19.549 do desarquivamento dos autos 

para comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 9517-89.2001.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Pizarro Ferreira - 

OAB:5.471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimar o peticionante de fl. 82/84, Dr. ANDRÉ 

PELLIZZONI VERAS GADELHA, acerca da decisão de fl. 91, abaixo 

transcrita:

"VISTOS, ETC. Analisando a petição de fls. 82/84, verifico que se encontra 

apócrifa, portanto, inapta a gerar qualquer efeito jurídico, razão pela qual 

faculto ao seu subscritor, no prazo de 15 dias, a regularização da alusiva 

peça. Decorrido in albis, retornem os autos ao arquivo. Acaso a peça seja 

subscrita no lapso suso, determino ao Sr. Gestor que implemente a 

decisão que segue. Pois bem. Compulsando o processo, verifico que 

desde o limiar da demanda fora consignada a venda do imóvel, de maneira 

que os herdeiros e a meeira reconheceram a validade e a eficácia da 

promessa de compra e venda efetivada em vida pelo de cujus, assim 

como o integral pagamento pelo promitente comprador, tanto que pleiteado 

e deferido a expedição de Alvará Judicial para a transferência do bem ao 

peticionante, conforme se infere às fls. 5/8, 22/23, 41/42, 53/54 e 55, ato 

que, todavia, não foi concretizado. Desta feita, tendo em vista que inexistiu 

controvérsia processual acerca do direito alegado, acolho a pretensão de 

fls. 82/84 e determino seja expedida Carta de Adjudicação do imóvel objeto 

do alvará judicial nº. 149/01 (fl. 55) em favor do peticionante. Após, ao 

arquivo. Às providências"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023201-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA RUEDA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1023201-68.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Preliminarmente, 

necessário salientar que a petição inicial fora protocolizada em 

duplicidade, bem assim os documentos anexados a exordial não contêm a 

devida descrição identificadora de cada arquivo, em desconformidade 

com as disposições do art. 26, §4º, art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 

03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 26 § 4º Caso o 

peticionante opte pela inclusão da petição em arquivo eletrônico, o editor 

de texto interno do sistema deverá ser utilizado para fazer constar a 

informação de que há petição anexada. 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.(g.n) 

Outrossim, vislumbro que a parte autora deixou de juntar o seu 

comprovante de endereço e o da interditanda. Em decorrência, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar as situações, 

realizando os peticionamentos no processo virtual, inicial e intermediário, 

através do editor de texto OU pela inclusão de arquivo em ‘pdf’, não em 

duplicidade, bem assim, acostando, de forma individualizada, a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, e, trazendo 

aos autos o necessário comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Cuida-se de Ação de Interdição 

cumulada com Tutela de Urgência (Curatela Liminar) ajuizada por Paulo 

Roberto dos Santos e Isabel Cristina Rueda de Almeida Santos, em face 

de Izabella Cristina dos Santos, todos qualificados nos autos. Relata na 

exordial, que a interditanda é sua filha e é portadora de “Deficiência Mental 

Moderada”, e desde o nascimento apresenta problemas relativos ao 

desenvolvimento cognitivo, o que a impede de praticar os atos corriqueiros 

da vida civil. Na sequência, postula a concessão de tutela provisória para 

que sejam nomeados como curadores da requerida a fim de que possam 

representá-la nos atos da vida civil, estendendo-se a todos os atos de 

cunho patrimonial e negocial. Vindica, ainda, a concessão da assistência 

judiciária gratuita, além da interdição definitiva da demandada. Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, no tocante ao pedido de 

tutela provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 749, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a 

nomeação de curadores provisórios a interditanda, quando houver 

justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, 

exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais não se perfazem presentes. Isso, pois, não fora encartado ao 

processo laudo/atestado lavrado por profissional especialista nas 

patologias aventadamente sofridas pela interditanda que deixem entrever 

a aludida incapacidade, porquanto foram colacionados apenas dois 

atestados médicos, que, inclusive, estão desatualizados. Em decorrência, 

inexiste, da mesma forma, o fundado receio de dano, pois, com os laudos 

apresentados é impossível concluir que a mesma encontra-se inapta à 

prática de atos da vida civil, como também, que o aguardo do regular 

trâmite processual, poderia ensejar prejuízos irreparáveis, ao ponto de 

exigir a nomeação provisória de um curador. No mais, não se pode deixar 

de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, dependendo, pois, de 

comprovação da existência de incapacidade. Nesse sentido, válido 

destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a curatela, 

em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente de alguma 

incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre e 

consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, também, 

o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. 

Manual de Direito Civil – volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 

1.421) Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

indeferimento da curatela provisória. No mais, designo audiência para 

entrevista do interditando (art. 751 do CPC) para o dia 31 de outubro de 

2018, às 14h30min. Cite-se a interditanda, cientificando-a, ainda, que, 

querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil[1]. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso a 

interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido 

artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer o múnus de 

curador especial, núcleo de Atendimento da Defensoria Pública deste 

Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado 

para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que entender de 

direito. No mais, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

médica, e considerando que estão suspensas as perícias agendadas por 

este juízo, que seriam realizadas por médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, determino que a equipe técnica deste Juízo, 

formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 dias, procedam 

com a realização de estudo psicossocial na residência do autor, a fim de 

verificar a atual situação da interditada e a possibilidade da concessão da 

curatela definitiva da interditada em favor dos requerentes. Faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 1º de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito [1] 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. 

(...)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028512-40.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 
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processado em segredo de justiça. Prosseguindo, cuida-se de Interdição 

ajuizada por Marlene dos Santos, em face de Luciano dos Santos, ambos 

qualificados nos autos. Relata na exordial, que o interditando é seu filho e 

é portador de “Esquizofrenia Paranoide” (CID10 F 20.0), o qual apresenta 

um quadro psicótico crônico, com alucinações auditivas, que o impedem, 

permanentemente, de praticar os atos corriqueiros da vida civil. Em 

decorrência, a requerente postula a concessão de tutela provisória para 

que seja nomeada como curadora especial do requerido, na qualidade de 

mãe. Vindica, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, além 

da interdição definitiva do demandado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, 

necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de curadora provisória 

ao interditando, quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, 

da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se do atestado médico juntado no ID. 15045300 - Pág. 1, 

denota-se que o interditando sofre de problema de saúde crônico, que 

necessita de cuidados permanentes, deixando entrever que não possui 

autonomia, em decorrência da patologia, para a prática dos atos 

corriqueiros da vida comum, evidenciando, assim, a probabilidade do 

direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado receio 

de dano, diante do quadro de saúde do interditando, uma vez que esta, a 

princípio, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação a sua própria pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No 

mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 

instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela provisória 

postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a 

curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a 

pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de certa 

circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por 

conseguinte, NOMEIO a Sra. Marlene dos Santos (mãe) como curadora 

provisória do requerido Luciano dos Santos, a fim de que possa assisti-lo 

nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). 

Em decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da curadora 

de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do interditando, 

salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, 

designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do CPC) para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 15h00min. Cite-se o interditando, 

cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o 

Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do 

Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 

2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das pessoas nominadas no 

§3º do referido artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer 

o múnus de curador especial, o núcleo de Atendimento da Parte Adversa 

nas Ações de Família da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado para ciência da 

nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. No mais, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional, tendo 

em vista a necessidade de realização de perícia médica, e considerando 

que estão suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam 

realizadas por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, 

determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e 

assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a realização de 

estudo psicossocial na residência do autor, a fim de verificar a atual 

situação do interditado e a possibilidade da concessão da curatela 

definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte autora que 

instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas 

médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030614-35.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ressai da inicial 

que o autor acostou aos autos o comprovante de pagamento da guia de 

distribuição processual, consoante ID. 15351627. Cuida-se de Ação de 

Interdição ajuizada por Helder José de Farias e Heber Jorge de Farias, em 

face de Leotino Onorino Veiga de Farias, ambos qualificados nos autos. 

Ressai na exordial, que o interditando é seu pai e é portador de Mal de 

Alzheimer, além do mais, relata que o mesmo “se encontra em fase de 

desligamento da realidade, não mais reconhecendo às pessoas, incluso 

as próximas, perdendo noção de espaço e localização, estando a citada 

doença em grau de acentuada progressão, não podendo assim, reger sua 

pessoa.” Em decorrência, os requerentes postulam a concessão de tutela 

provisória para que seja nomeado apenas o Helder José de Farias como 

curador especial do requerido, a fim de que possa representá-lo nos atos 

da vida civil, estendendo-se a todos os atos de cunho patrimonial e 

negocial. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando 

o pedido de tutela provisória vindicada, necessário salientar que o artigo 

749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado 

a nomeação de curador provisório ao interditando, quando houver 

justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, 

exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do atestado médico 

juntado no ID. 15351087 - Pág. 1, que o interditando sofre de problema de 

saúde que necessita de cuidados permanentes, deixando entrever que 

não possui autonomia, em decorrência da patologia, para a prática dos 

atos corriqueiros da vida comum, evidenciando, assim, a probabilidade do 

direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado receio 

de dano, diante do quadro de saúde do interditando, uma vez que esta, a 

princípio, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação a sua própria pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No 

mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 

instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela provisória 
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postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a 

curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a 

pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de certa 

circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por 

conseguinte, NOMEIO o Sr. Helder José de Farias (filho) como curador 

provisório do requerido Leontino Onorino Veiga de Farias, a fim de que 

possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 

13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o termo de 

compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, 

ficando autorizado, provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens do curatelado, 

ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será exclusivamente 

para fins de postulação e recebimento de benefício perante o INSS, 

representação perante entidades médico-hospitalares e demais atos 

inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos públicos e 

empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à prestação 

de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto 

no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de 

Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da 

curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h30min. Cite-se o 

interditando, cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de 

seus i. Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, 

bem assim para requerer o que entender de direito. No mais, tendo em 

vista a necessidade de realização de perícia médica e, considerando que 

a parte autora não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

NOMEIO, para a realização do ato, o Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, 

médico psiquiatra, com consultório na Rua Luis Felipe Perreira Leite, S/N, 

CEP 78048-902, nesta cidade, Fone: (65) 3615-7201. Diante das 

disposições insertas no artigo 82 do novo Código de Processo Civil, 

tem-se que a antecipação das despesas com a perícia deve ser efetuada 

pelo requerente, devendo constar no mandado de intimação do 

especialista nomeado tal informação. Ressalte-se que compete às partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos, bem assim, se 

entenderem necessário, impugnar a indicação do perito e indicar 

assistente técnico, nos termos do artigo 465 do NCPC. Acostado ao feito 

os quesitos das partes, e não havendo impugnação atinente à nomeação 

efetuada, o profissional deverá ser intimado por mandado, o qual deverá 

ser instruído com cópia dos quesitos formulados, para se manifestar, em 

05 dias, se concorda em realizar a perícia, e, se positivo, apresentar 

proposta de honorários e forma de pagamento, devendo desde já ser 

esclarecido que a perícia consistirá em responder os quesitos formulados 

com base nos documentos acostados ao processo – e outros que a 

requerente entender por bem encartar a fim de melhor instruir o feito. De 

outro viés, o expert terá o mesmo prazo de 05 dias, a contar da intimação, 

para recusar o munus, mediante petição fundamentada. Aportado aos 

autos à proposta de honorários, manifestem-se as partes no prazo comum 

de 05 dias e, na sequência, conclusos para arbitramento, nos termos do 

artigo 465, §3º, do NCPC. De qualquer forma, consigno, desde já, que 

fixados os honorários por este juízo, o perito deverá ser novamente 

intimado o qual, não apresentando irresignação no que atine ao quantum, 

designará data, local e horário para a realização do ato, informando este 

juízo com antecedência de 30 dias, para que seja possível a intimação das 

partes. Realizado o ato pericial, o especialista terá o prazo de 20 dias para 

encaminhar o respectivo laudo, o qual conterá os elementos especificados 

no artigo 473 do CPC/2015. Com a perícia nos autos, abra-se vista para 

manifestação em 15 dias, mesmo lapso em que os pareceres dos 

assistentes técnicos deverão aportar ao feito (artigo 477 do NCPC). 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030707-95.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Julho/2018 a Setembro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, conta 

28262-5, agência 1676, operação 013, do Banco Itaú, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam 

demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in 

fine, da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 

827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 09 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033097-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. O. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 996.689.201-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EVAIR PAULO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033097-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 
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honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Julho/2018 a Setembro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, conta 

00022493-9, agência 1496, da Caixa Econômica Federal, comprovando 

nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que 

sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, 

caput, in fine, da lei processual, desde já determino o protesto do 

pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte 

exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032909-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES DA FONSECA OAB - 031.123.011-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ALMEIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032909-45.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Julho/2018 a Setembro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora do exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal do menor, a saber, conta n° 

18.435-7, agência 2960-2, do Banco do Brasil, comprovando nos autos, 

no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam 

demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in 

fine, da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 

827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 09 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030277-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. M. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA LAURENN ARAUJO CAMPOS OAB - 026.608.071-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TEDS MOREIRA DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030277-46.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Junho/2018 a Agosto/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, conta 

23123-0, agência 2295, operação 0011, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031519-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. A. C. (EXEQUENTE)

M. C. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANA ROSANGELA DE ARRUDA OAB - 968.006.401-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS ANJOS ALVES CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031519-40.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 
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dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal da exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 09 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033977-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DE CARVALHO MARTINS OAB - 021.134.681-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON ALVES DA SILVA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033977-30.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Julho/2018 a Setembro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, conta n° 

00047572-1, agência 1918, operação 013, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025929-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENDINO LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1025929-82.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

pedido de Alvará Judicial apresentado por Neide da Silva Pereira, 

qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao 

Programa de Integração Social-PIS, depositados na Caixa Econômica 

Federal, não recebidos em vida pelo de cujus Ascendino Leite Pereira. Ao 

final, postula a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a interessada pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuí condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a 

expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a 

capacidade da própria interessada, vez que as custas processuais e 

demais despesas serão suportadas pelo valor que se pretende receber, 

razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita 

para momento posterior. Outrossim, vislumbro que os cinco filhos do 

casal, a saber, Elma da Silva Leite, Edilson da Silva Leite, Celia da Silva 

Pereira, Cleide da Silva Pereira e Édio da Silva Pereira, renunciaram 

expressamente aos seus quinhões, de maneira que, o valor existente será 

recebido, apenas pela viúva, Sr. Neide da Silva Pereira. Pois bem, no que 

atine a pretensão externada na exordial, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

o INSS do de cujus ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. 

Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes 

habilitados do de cujus Ascendino Leite Pereira. Com a resposta do INSS 

nos autos, intime-se a requerente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do extinto, a título de PIS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder 

com a vinculação dos valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027305-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

ANALICE QUEIROZ PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR (RÉU)

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. 

1027305-06.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Embargos Declaratórios 

opostos por Andrew Pereira Carneiro, representado por sua genitora 

Analice Queiroz Pereira em decorrência da omissão que alega conter na 

sentença exarada no ID. 15015432. Certificada a tempestividade recursal, 

vieram-me os autos conclusos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Da análise do pleito cumpri-me primeiramente verificar se 

os embargos foram apresentados dentro do prazo legal e, sob este 

prisma, tenho que a sua interposição ocorreu aprazadamente, consoante 

extrai-se da certidão de ID. 15664339, razão pela qual passo a sua 

apreciação. Preconiza o artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil, 

litteris: “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.”. (g.n). O artigo 1.022, no mesmo 

codex, é hialino ao dispor acerca do seu cabimento, in verbis: Art. 1.022 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Com efeito, os embargos de 

declaração é recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não 

se presta à rediscussão da matéria. Não é possível, portanto, que se 

proceda novamente à análise da matéria já decidida por ocasião da 

prolação da sentença. Sobre o alcance dos embargos declaratórios, 

leciona o processualista Humberto Theodoro Júnior, ipsis litteris: O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é 

de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão 

que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade 

ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.( in Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.) Nesse 

contexto, os embargos de declaração têm por principal objetivo 

esclarecer, complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial 

(decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) 

(art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja 

oferecida uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a 

função, portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões 

judiciais, com a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de 

corrigir seus defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, 

contradição e omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 

1973 e 494 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem 

comprometer a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de 

máxima efetividade do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 

da República Federativa do Brasil). Alega o embargante, que a sentença 

de ID 15015432, foi omissa em relação à apreciação do pedido de justiça 

gratuita formulado na inicial, pois, a referida sentença condenou o 

embargante nas custas e despesas processuais. Desta feita, entendo que 

a pretensão externada por meio dos presentes embargos merece 

procedência, pois, neste caso, de fato, houve omissão na sentença em 

relação à análise do pedido de justiça gratuita. Desta feita, acertada a 

utilização da via estreita escolhida pelo requerente a fim de sanar tal falha. 

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. 15015432, sanando a omissão 

apontada nos embargos, mantendo incólumes seus demais termos, 

passando doravante ter a seguinte redação: "(...) Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia suspensa a 

exibilidade, em decorrência da gratuidade, que ora concedo ao 

requerente, porquanto vislumbro que vindicou a benesse na inicial, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência e documentos, que, 

a princípio, denotam que o mesmo possui insuficiência de recursos para 

pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, assim, nos termos do art. 98 do CPC/2015, faz jus ao 

benefício pretendido. Deixo de condenar nos honorários advocatícios, 

visto que sequer houve a angularização processual.". Cuiabá/MT, 09 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023403-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

RICARDO JOSE THOME (REQUERENTE)

ELIZE JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS THOME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEXISTENTE (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 COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1023403-45.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata de Ação de Divórcio 

Consensual sem Partilha de Bens c/c Guarda Compartilhada c/c Pensão 

Alimentícia ajuizada por Ricardo Jose Thome e Elize Josefa Ferreira dos 

Santos Thome, ambos qualificados nos autos. As partes entabularam 

acordo, requerendo a decretação do divórcio, avençando que o cônjuge 

mulher tornará a utilizar o nome de solteira, acordando acerca da guarda, 

visitas e pensão alimentícia da filha menor, deixando entrever a renúncia 

recíproca aos alimentos entre os cônjuges. Ao final, relataram inexistir 

bens a serem partilhados e vindicaram a homologação do acordo. Instado 

a manifestar-se, o Ministério Público opinou favorável à homologação da 

avença. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Analisando os autos, verifico que a demanda se encontra em termos, 

tendo observado o artigo 731 do Código de Processo Civil, de maneira que 

perfeitamente aplicável ao caso as disposições insertas no artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. 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 14458450, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Ricardo Jose Thome e Elize Josefa Ferreira dos 

Santos Thome, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Elize 

Josefa Ferreira dos Santos, bem assim para sejam implementadas as 

demais obrigações assumidas na avença, atinente a guarda, alimentos, e 

regulamentação de visitas. Com o trânsito 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. Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo 

em vista o acordo realizado, condeno as partes ao pagamento, pro rata, 

das custa e despesas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade, em 

decorrência da gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 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
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Processo Número: 1023833-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEIDE BORGES DE MIRANDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002848-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

GERALDO UMBELINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, 

a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

11429559). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela parte autora no id. 11429559, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

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: 1020084-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

MATEUS SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que 

mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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, cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023471-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILDINETE FLORES PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019823-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

IRACILDA DOMINGAS FERREIRA (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 
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decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GILMARA PEREIRA ROCHA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020449-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PINTO DE SOUZA (IMPETRANTE)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CRISLAINE BALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (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: Por essas considerações, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. No mais, oficie-se ao relator do 

Agravo de instrumento indicados nos autos, do teor desta decisão. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023205-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE CORREA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Ante o exposto, com supedâneo no art. 10 da 

Lei nº 12016/09, INDEFIRO A INICIAL, DENEGANDO A SEGURANÇA 

PLEITEADA, via de consequência EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC. 

Custas “ex lege”. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008950-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS (ADVOGADO(A))

VILMA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, 

a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

10884026). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela autor no id. 10884026, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010818-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JUAREZ NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Em face do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para 

reconhecer o pagamento da licença prêmio referente a 01 (um) mês do 

período aquisitivo de 12/12/2004 a 12/12/2009, e 03 (três) meses 

referente ao período aquisitivo de 12/12/2009 a 12/12/2014, no valor no 

valor da remuneração do cargo efetivo, cujos valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença. Para fins de atualização dos valores 

aplica-se: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização 

simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E” (TEMA 905 do STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018). Isento de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001. Condeno 

o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil. As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da 

Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 

496, I do Código de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com nossas homenagens. P. I. C. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1005938-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

GILBERTO CESAR CATAFESTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do MMC/L200 

TRITON 3.2 D, Placa OBP0001, ano 2013, modelo 2014, RENAVAM 

00599901144 e CHASSI 93XHYKB8TECD85854, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504359-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA PINTO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

JOAQUIM LEITAO JUNIOR (AUTOR(A))

CAIO FERNANDO ALVARES DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

DANIEL LUCAS PARANHOS MACHADO (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

MARCELO CARVALHO (AUTOR(A))

SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

MARCEL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANA BATISTA CANAVERDE (AUTOR(A))

CLAUDIO ALVARES SANT ANA (AUTOR(A))

EDSON ARTHUR TEIXEIRA PEIXOTO (AUTOR(A))

KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante disso, entendo que os requerentes não 

comprovaram cabalmente a insuficiência de recursos para arcar com as 

custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual o benefício 

deve ser revogado. Em face do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. 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: 1034084-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINA ROSA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

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 A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao 

veículo Chevrolet – Ágile, placa OBP2358, RENAVAM 565621068, 

adquirido no ano de 2013, de propriedade da parte Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Expeça-se mandado, devendo ser cumprido inclusive pelo Oficial de 

Justiça plantonista, se necessário. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019325-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA 

PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015923-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ARILDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo polo 

passivo no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008153-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

NEIDE ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008153-40.2016.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE ALVES DA COSTA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005952-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MAGNOLIA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005952-75.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MAGNOLIA PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. No prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015852-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ILDERVAN DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015133-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES (REQUERENTE)

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033972-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

TARCILIO SANT ANA DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1033972-08.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: TARCILIO SANT ANA DA 

SILVA SOUZA IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso (pedido declaratório em mandado 

de segurança), determino que a parte autora seja intimada para esclarecer 

tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034008-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCIO BENEDITO ANTUNES (AUTOR(A))

JOSE SERAFIM PORTUGAL (AUTOR(A))

LUIZ GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE NESTOR BRANCO (AUTOR(A))

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1034008-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA, 

JOSE NESTOR BRANCO, JOSE SERAFIM PORTUGAL, LUIZ GOMES DA 

SILVA, MARCIO BENEDITO ANTUNES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprovantes 

da condição financeira noticiada na espécie, para fins de avaliação do 

pedido de AJG. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034021-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - 376.457.141-15 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Ante ao exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, vindicado na inicial. No mais, cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando 

às advertências legais. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008153-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

NEIDE ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008153-40.2016.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE ALVES DA COSTA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005952-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MAGNOLIA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005952-75.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MAGNOLIA PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. No prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027578-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CAVALCANTE SANTANA (ADVOGADO(A))

LUCILENE CALVO GALINDO FRAGAO (AUTOR(A))

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da manifestação e documento juntado pela parte contrária e, 

querendo, manifestar 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010270-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DE ABREU (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010270-04.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARLY RODRIGUES DE ABREU 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405874 Nr: 38094-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA PRADO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

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

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445458 Nr: 20090-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. B. COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇAO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714425 Nr: 9104-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIONINO BRUSTOLIN JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741658 Nr: 38496-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774006 Nr: 27189-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865808 Nr: 6233-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERI JACI DE ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUZA 

CARDOSO, ADAILSON FERREIRA DA SILVA, ANA ROSA XAVIER DE 

LIMA, ANA LUCIA DE LIMA, ALDIR DE ARAUJO VENTURA, JOAQUIM 

ANTÔNIO SODRÉ MASCARENHAS, ANADIR DA ROCHA CARVALHO, ANA 

ANGELA GONÇALVES, ANGELA RAIMUNDA DA SILVA DE FRANÇA, 

SHIRLEI CONCEIÇÃO VICOCAL, APARECIDO BATISTA DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943480 Nr: 56578-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DA PENHA DOS SANTOS VASCONCELLOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021905 Nr: 32876-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE SABINA DA SILVA LOPES, NEUZA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, OLIVIA LUCIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034620 Nr: 38947-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039313 Nr: 41320-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERNANDES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A, WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045158 Nr: 43971-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIA ANGELICA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050686 Nr: 46764-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051884 Nr: 47366-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDIR TIAGO TATTO, MONICA DE SOUZA, LEANDRO 

FARIAS DA SILVA, DANIEL ENGLEITNER, EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA, 

ALLAN KARDEC DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865808 Nr: 6233-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERI JACI DE ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUZA 

CARDOSO, ADAILSON FERREIRA DA SILVA, ANA ROSA XAVIER DE 

LIMA, ANA LUCIA DE LIMA, ALDIR DE ARAUJO VENTURA, JOAQUIM 

ANTÔNIO SODRÉ MASCARENHAS, ANADIR DA ROCHA CARVALHO, ANA 

ANGELA GONÇALVES, ANGELA RAIMUNDA DA SILVA DE FRANÇA, 

SHIRLEI CONCEIÇÃO VICOCAL, APARECIDO BATISTA DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714425 Nr: 9104-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIONINO BRUSTOLIN JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, RONALDO 
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PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034620 Nr: 38947-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051884 Nr: 47366-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDIR TIAGO TATTO, MONICA DE SOUZA, LEANDRO 

FARIAS DA SILVA, DANIEL ENGLEITNER, EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA, 

ALLAN KARDEC DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774006 Nr: 27189-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA

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

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039313 Nr: 41320-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERNANDES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A, WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405874 Nr: 38094-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA PRADO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

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

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943480 Nr: 56578-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DA PENHA DOS SANTOS VASCONCELLOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021905 Nr: 32876-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE SABINA DA SILVA LOPES, NEUZA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, OLIVIA LUCIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050686 Nr: 46764-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445458 Nr: 20090-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. B. COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇAO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741658 Nr: 38496-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045158 Nr: 43971-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIA ANGELICA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 847392 Nr: 50905-49.2013.811.0041

 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: HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ - OAB:PROC.MUNICIPAL

 Autos n° 847392 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

manejou a presente ação de obrigação de fazer, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT, também qualificado no feito, onde requer a averbação do 

tempo de serviço por ele prestado mediante contratos administrativos 

temporários, isso para todos os fins de direito, para progressão e 

promoção.

Sustenta o requerente ter trabalhado para o requerido como médico, 

exercendo suas atividades por meio de contratos administrativos por um 

período de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, tendo, 

após ter sido aprovado em concurso público, tornando-se servidor 

efetivo. Onde requer que seja computado a seu favor, esse período 

trabalhado, para todos os fins e direitos.

Requereu administrativamente, para que o tempo trabalhado antes do 

ingresso por meio de concurso fossem computados e considerados para 

efeito de promoção e progressão funcional, às fls. 13/48, onde o 

procurador municipal foi pelo indeferimento do pleito interessado, fls. 37/46 

.

Instruiu a exordial com os documentos de fls. 09/55.

Citado o Requerido, fls. 62/63, ofertou contestação (fls. 64/68), requer 

sejam extintos os autos alegando preliminar de competência absoluta do 

juizado especial, se ultrapassado a preliminar requer que o período 

alegado seja computado apenas para disponibilidade e aposentadoria.

Impugnação intempestiva (fls. 70/73).

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (fl. 

74), não houve manifestação deixando transcorrer o prazo in albis, fls. 75 

e 76.

Parecer do Ministério Público acostado à fls. 77/79, concluindo pelo 

prosseguimento do feito, sem intervenção ministerial, por ausência de 

interesse público.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, onde o requerente requer a 

averbação do tempo de serviço por ele prestado mediante contratos 

administrativos, isso para todos os fins de direito, para progressão e 

promoção.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto 

que desnecessária a produção de provas.

DAS PRELIMINARES

Da nulidade de citação

A citação tem por função convocar o réu a comparecer em juízo e 

cientificar-lhe da existência da demanda ajuizada em seu desfavor.

 Sobre o tema ensina Nélson Néry Jr. Que: “a citação é pressuposto de 

existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade 

(autor, réu e juiz). [...]. Em suma, pressuposto de existência da relação 

processual: citação. Havendo sido feita a citação, mesmo que 

invalidamente, o processo existe, mas estará viciado. Citação é 

pressuposto de existência do processo; citação válida é pressuposto de 

validade do processo.” (in, NERY JR., Nélson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo. Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 768.)

 Não há que se falar de nulidade de citação, nos autos, tendo em vista a 

citação válida à fls. 62/63.

Rejeito a preliminar.

Da Competência Absoluta

A vertente ação, pelo seu REAL valor, deveria tramitar perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, EXPRESSAMENTE, a Resolução 004/2014 do 

E. Pleno do TJMT, publicada no dia 31 de março de 2014 no Diário da 

Justiça Eletrônico n. 9266, como se vê:

“Art. 1º – As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem ou forem instalados;

Mas em consonância com Resolução 004/2014 do E. Pleno do TJMT, em 

seu artigo 1º, § 2º, vejamos:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:(...)

§ 2º. Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. grifei

Afasto a preliminar.

Analisada as questões preliminares, passo desde logo a análise do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se em computar o tempo de serviço 

relacionados ao cargo em comissão do requerente, para fins de 

estabilidade extraordinária no serviço público, após o ingresso em 

concurso.

Insta salientar que o autor requer, para fins de progressão e promoção 

funcional, o tempo de serviço prestado para o município anterior à sua 

admissão para a carreira de médico por meio de concurso público, um 

período de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 28 dias onde ocupou cargo 

em comissão.

Aponta que o rompimento do vínculo anterior não impede a contagem do 

tempo de serviço para o fim de progressão na carreira, ante a posse em 

cargo idêntico.

Na legislação municipal não há previsão legal que autorize o pedido 

requerido, conforme elucidarei.

A Lei Complementar n 200/2009, que DISPÕE SOBRE O PLANO DE 

CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS DA CLASSE MÉDICA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, não 

tem previsão acerca do pedido ora aqui discutido, conforme observado em 
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seus artigos 1º, 12, 20 e 21, senão vejamos:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Plano de Carreira, Cargos e 

Vencimentos dos médicos que atuam em todos os níveis para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde no Município.

(...)

Art. 12 A investidura em cargo integrante da carreira de que trata esta Lei 

Complementar é privativa de profissional de nível superior graduado em 

Medicina, com a habilitação para a especialidade, devidamente inscrito no 

respectivo órgão de fiscalização profissional, com aprovação prévia em 

concurso público de provas e de provas de títulos, conforme critérios 

estabelecidos no Edital.

(...)

DA PROGRESSÃO Art. 20 São requisitos para a progressão: I - o 

cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício, 

observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço 

constantes da Lei Complementar n° 093/03; II - aprovação em processo 

contínuo e específico de avaliação de desempenho. •§ 1. O cumprimento 

dos requisitos estabelecidos nos incisos anteriores garante ao servidor a 

progressão dentro da classe em que se encontra, automaticamente, 

desde que não verificada falta ou punição disciplinar durante o interstício 

previsto no inciso I deste artigo. § 2° É obrigatória à realização da 

avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na 

carreira, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal. § 3° O 

cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura 

ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de 

avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da 

Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional. § 

4° O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será 

computado para fins de progressão dentro da classe inicial.

DA PROMOÇÃO Art. 21 A promoção dar-se-á de uma classe para outra 

superior, a qualquer tempo, no padrão correspondente ao tempo de 

serviço, mediante a comprovação dos seguintes requisitos: I - o 

cumprimento de interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício da 

Classe "A" para a Classe "B" e de 02 (dois) anos, da Classe "B" para as 

classes subseqüentes, observadas as prescrições quanto à contagem do 

tempo de serviço constante da Lei Complementar n°. 093/03; II - aprovação 

em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho. 411/ Art. 

22 O servidor, ao ingressar na carreira, será enquadrado na Classe "A" e 

no Padrão "I", independentemente de possuir titulação correspondente às 

classes subseqüentes. Parágrafo único. Após o término do estágio 

probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor médico será 

enquadrado na classe e padrão correspondentes, respectivamente, ao 

seu grau de instrução e tempo de serviço. Art. 23 Cabe à Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão promover o 

enquadramento dos servidores nos cargos da carreira médica regida por 

esta Lei Complementar, conforme o cumprimento dos requisitos para 

promoção e progressão.

A lei Municipal N. 93/2002, dispõe em seu artigo 130, que o tempo de 

serviço público prestado contar-se-á apenas para efeito de 

aposentadoria:

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade:

I - o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, Distrito 

Federal e outros Municípios; negritei

A referida lei supracitada esta em consonância com o disposto na ADCT 

em seu art. 19, § 1º, o qual podemos fazer uma analise de que “o tempo 

de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título” 

:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 

fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, 

há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos 

na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis 

no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será 

contado como título quando se submeterem a concurso para fins de 

efetivação, na forma da lei.

Fazendo uma analise dos dispositivos acima com o caso em testilha, está 

claro que a Constituição Federal desconsidera para fins de estabilidade 

extraordinária no serviço público, o tempo de serviço inclusive aos 

relacionados cargos em comissão.

 Mesmo que o requerente se enquadrasse nos termos do dispositivo da 

ADCT em seu artigo 19, não teria direitos inerentes ao servidor 

empossado por meio de concurso público.

Perfilho do entendimento da corte máxima o e. Superior Tribunal Federal :

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – 

ESTABILIDADE ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19) – 

EQUIPARAÇÃO COM CARREIRA DE CARGOS EFETIVOS – 

IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA 

VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA 

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO 

CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O 

BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA 

SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, 

QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO.

(ARE 1053358 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda 

Turma, julgado em 08/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 

31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). Negritei e grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE 

OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. ” (RE 604.519-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)-negritei

DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO – PERDA DE OBJETO. 1. Eis as 

informações prestadas pelo assessor Dr. Rodrigo Crelier Zambão da Silva: 

O Superior Tribunal de Justiça indeferiu a segurança, ante os seguintes 

fundamentos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CARREIRA ANTES DA 

NOVA INVESTIDURA. NÃO-CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O 

mandado de segurança foi impetrado contra o ato do Advogado-Geral da 

União que indeferiu o recurso hierárquico que o impetrante interpôs contra 

a decisão do Procurador-Geral Federal. Preliminar rejeitada. 2. Em se 

tratando de um ato administrativo decisório passível de impugnação por 

meio de mandado de segurança, os efeitos financeiros constituem mera 

consequência do ato administrativo impugnado. Não há utilização do 

mandamus como ação de cobrança. 3. A impossibilidade de retroagir os 

efeitos financeiros do mandado de segurança, a que alude a Súmula 

271/STF, não constitui prejudicial ao exame do mérito, mas mera 

orientação limitadora de cunho patrimonial da ação de pedir segurança. 

Preliminares rejeitadas. 4. Havendo o rompimento do vínculo funcional em 

virtude de pedido de exoneração formulado pelo servidor, o reingresso na 

mesma carreira, mediante concurso público, não lhe assegura o direito da 

contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão 

funcional. 5. Hipótese em que o impetrante exerceu o cargo de Procurador 

Autárquico Federal entre 22/3/94 e 8/9/98, quando pediu exoneração. Em 

17/12/04, aprovado em concurso público, foi empossado no cargo de 

Procurador Federal, 2ª Categoria, e postula, por meio do presente 

mandamus, a contagem do tempo de serviço prestado antes da 

reinvestidura, para fins de promoção por antiguidade à 1ª Categoria. 6. 

Segurança denegada. No recurso ordinário, o impetrante informa a 

superveniência de decisão judicial, a versar o reconhecimento do tempo 

de serviço alusivo ao período em que ocupou o cargo de Procurador 

Autárquico, requerendo a declaração de perda do objeto. No mérito, argui 

a invalidade do ato do Advogado-Geral da União, em razão do 

desprovimento de recurso hierárquico interposto contra a divulgação da 

lista final de procuradores promovidos. Considerados os artigos 100 da 

Lei 8.112/1990 e 4º do Decreto nº 4.434/2002, aponta que o rompimento 

do vínculo anterior não impede a contagem do tempo de serviço para o fim 

de progressão na carreira, ante a posse em cargo idêntico, porquanto 

resultado de transformação implementada pelo artigo 39 da Medida 

Provisória nº 2.229-3/2001. Aduz, nesse sentido, violação aos princípios 

da legalidade, isonomia e razoabilidade. A União, nas contrarrazões, diz 

da impossibilidade de juntada de documentos após a formalização do 

acórdão do Superior. Quanto ao tema de fundo, ressalta a observância do 

artigo 65, § 1º, da Medida Provisória nº 2.229-43/2001, segundo o qual a 

contagem do tempo de serviço visando promoção somente alcança 

aqueles que tiverem tomado posse até a data em que ocorrido o 

enquadramento dos procuradores autárquicos no cargo de Procurador 
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Federal. Destaca que o impetrante ingressou na carreira após o advento 

do citado ato normativo. Assevera que o artigo 100 da Lei nº 8.112/1990 

não ampara a ascensão pretendida, porquanto restrita aos que já 

tivessem alcançado quatro anos no cargo de Procurador Federal, 

presente o artigo 2º da Portaria nº 493/2006. A Procuradoria-Geral da 

República preconiza o desprovimento do recurso. O processo 

encontra-se concluso no Gabinete. 2. As informações veiculadas no 

recurso ordinário revelam superveniência de ato administrativo a versar o 

reconhecimento do tempo de serviço prestado no período compreendido 

entre 22 de março de 1994 e 8 de setembro de 1998, vindo a desaguar na 

promoção do impetrante, com efeitos retroativos. Cabe, então, reconhecer 

a perda do objeto. 3. Ante o quadro, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito. 4. Publiquem. Brasília, 16 de março de 2016. Ministro 

MARCOAURÉLIORelator.

(RMS 27988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 16/03/2016, 

publicado em DJe-052 DIVULG 18/03/2016 PUBLIC 21/03/2016) grifei e 

negritei

Logo, para fins de progressão e promoção, tem-se como marco inicial o 

ingresso do servidor na carreira, após a aprovação em concurso público. 

Deste modo, ao contrário do defendido pelo autor, não é possível 

considerar o tempo de serviço prestado na condição de contratado 

temporário para a concessão de progressão e/ou promoção, com os 

ajustes salariais correspondentes.

No caso, o autor sucumbiu quanto ao pedido de aproveitamento do tempo 

de serviço como contratado para fins de assegurar promoções e 

progressões, com os ajustes salariais daí decorrentes; lado outro, lhe foi 

reconhecido o direito ao aproveitamento do tempo de serviço prestado 

mediante contrato administrativo de serviço temporário para fins de 

aposentadoria, aquisição dos adicionais de quinquênio e férias-prêmio, 

bem como o pagamento das eventuais diferenças salariais 

correspondentes.

Neste contexto, não evidenciada ilegalidade/irregularidade no 

indeferimento da administração municipal, mister se faz o indeferimento da 

pretensão autoral.

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC,

 Transitada em julgado, intime-se para pagamento e após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882078 Nr: 18077-63.2014.811.0041

 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: ADEMILTON BATISTA GOMES, ADOLPHO GALDINO 

PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO JARBAS GOMES CARVALHO, ANTONIO 

VALMIR MIRANDA, ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS, 

AMAURY SEBASTIAO DE QUEIROZ, EDER GOMES DE MOURA, CARLOS 

RENATO LEITE SALEMA, DELZIMAR MARQUES COSTA AMORIM, DARLEY 

CHAVES, EDIMILSO DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO MARTINS, CELSO 

FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO, ARIEL LARA DE SIQUEIRA, JEFERSON 

REIS, FABÍOLA DE CÁSSIA SIQUINELLI GARCIA, GEZICA PEREIRA RAMOS 

DE OLIVEIRA, HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO, JAIME OSMAR 

RODRIGUES, JOEL FERREIRA DAS NEVES, ENESIO DIAS DOS SANTOS, 

HELENA LOPES BEZERRA, EDUARDO CEZAR BARBOSA SIQUEIRA, 

ELIANE PEREIRA PIRES, FANY RIBEIRO DE AQUINO, ELOINA MARIA 

BONFIM, GICÉLIA PEDRA CAPIOTO, HILDEMARES CRUZ DO NASCIMENTO, 

JOAO COSTA DE SOUZA, JOAO PINTO DE GODOY, JOSÉ CARLOS 

BARBOZA DA SILVA, JOEL VARJÃO ROSA, JOSE RILDO COELHO 

MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 882078 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

ADEMILTON BATISTA GOMES E OUTROS ajuizaram a presente ação 

ordinária de cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados, sob alegação de que são servidores públicos estadual do 

Poder Judiciário de Mato Grosso e que por meio da Emenda Constitucional 

n. 19, de 4 de junho de 1998, tiveram assegurados a revisão geral anual 

de sua remuneração, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988.

 Sustentam os Requerentes, que são servidores do quadro efetivo do 

Poder Judiciário de Mato Grosso no cargo de oficial de justiça.

Aduz que no lapso temporal compreendido entre a promulgação da 

mencionada PEC e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003, que dispõe 

acerca do reajuste dos vencimentos de 2004 e 2005, silenciando quanto 

ao período de 04/06/1998 a 31/12/2003, o requerido deixou de promover a 

revisão geral de sua remuneração.

Requer que os demandados incorporem às remunerações o valor 

referente à 48,34% (quarenta e oito vírgula trinta e quatro por cento); e no 

mérito, a procedência da demanda para condenar o requerido a 

incorporação de 48,34% (quarenta e oito vírgula trinta e quatro por cento) 

sobre toda a remuneração futura dos requerentes, recompondo, assim, a 

base das suas tabelas remuneratórias, devidamente atualizadas, bem 

como condenar a título de indenização das parcelas não pagas entre o 

período de junho de 1998 a dezembro de 2003, inclusive com repercussão 

em férias, 13º, licença prêmio, DSR descanso semanal remunerado e 

demais verbas de direito dos servidores, devidamente corrigidas e no 

percentual acumulado de 48,34% (quarenta e oito virgula trinta e quatro 

por cento), aplicando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e 

seus respectivos reflexos.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/423.

Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, fls. 426/434, 

requerendo que seja acolhida a preliminar da prescrição quinquenal e no 

mérito requer a improcedência da ação.

 Réplica à contestação acostada às fls. 438/440.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido

 Cuida-se de ação ordinária de cobrança, que por meio da Emenda 

Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, teve assegurada a revisão 

geral anual de sua remuneração, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988.

Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1].

 Da preliminar

 Quanto a alegação da prescrição quinquenal, conforme entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que a norma correta a ser observada é o 

Decreto-Lei n. 20.910/32, uma vez que o Código Civil é um diploma 

legislativo destinado a regular as relações entre particulares, não tendo 

invocação nas relações do Estado com o particular. Vejamos 

entendimento STJ e STF:

ADMINISTRATIVO.AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.FAZENDA 

PÚBLICA.PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

1 Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o 

prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, em 

detrimento do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3, 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA 

PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, do Código Civil de 2002 

(Resp 1.251.993/PR – art. 543-C do CPC). 2 Firmada jurisprudência desta 

Corte no mesmo sentido da decisão embargada, aplica-se a Súmula 

168/SYJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 1249789 RS 2011/0270994-3 – S1 – Primeira Seção – 

Dje 13/05/2013 – Minista Eliana Calmon)grifei

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 
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entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 

26-09-2017). (grifei)

Tem-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 dispõe:

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, 

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”.

Vejamos também o disposto na Súmula 107 do Tribunal Federal Regional 

prevê: “A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lei 

20.910/32.”(negritei)

A presente ação versa sobre valores requeridos de prestações 

sucessivas, mensais, onde a prescrição opera sobre cada parcela, não 

ocorrendo a prescrição de fundo de direito, mas somente em relação as 

prestações vencidas.

Conforme preceitua a sumula n 85 do STJ: “Nas relações de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.”(negritei)

Deste modo, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 

16/04/2014, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Em face da ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas 

neste feito, passo desde logo a análise do mérito.

Tem-se como fato incontroverso de que fora prevista a revisão salarial 

(reajuste) através da Lei n. 8.056, de 29/12/20023 restrita aos exercícios 

de 2004 e 2005, o que incidiu no dever de o Estado indenizar a requerente 

sobre os índices inflacionários e as perdas sobre a revisão dos salários 

no interregno junho de 1998 à dezembro de 2003, períodos que foram 

omitidos pela referida Lei.

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, alterou o teor do 

inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, inserindo a obrigatoriedade 

de revisão geral anual da remuneração dos servidores da União, 

determinando, ainda, segundo o entendimento majoritário, que esta fosse 

fixada ou alterada por lei específica, observada a competência privativa 

em cada caso, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 

4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);” (grifo nosso)

O que garantiu ao servidor público, anualmente, uma revisão geral dos 

proventos, ocorre que, durante o lapso temporal existente entre o advento 

da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e a posterior regulamentação 

pela Lei nº 8.056/2003, os servidores que seriam beneficiados por tais 

revisões viram seu direito constitucionalmente garantido ser 

desrespeitado, eis que foi omitido o período de 1998 à 2003.

A controvérsia reside em verificar a possibilidade do Poder Judiciário 

conceder reajuste no passivo dos servidores públicos, do período entre 

junho de 1998 a dezembro de 2003, pois ausente lei a regulamentar 

revisão geral anual.

Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral sobre o tema aqui 

discutido, prevalece o entendimento, com a observação, de que não obsta 

o julgamento, conforme enfatiza o STF:

PROCESSOS – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia constitucional de 

acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal –, 

o disposto no Código de Processo Civil sobre a suspensão de processos 

no território nacional há de ser reservado a situações extremas. (grifei)

(RE 565089 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 

em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 

PUBLIC 25-04-2018)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL 

ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 

RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de 

direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos 

por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem 

correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo 

ano.

 2. Repercussão geral reconhecida. (STF, Tribunal Pleno, RE 905357/RR 

repercussão geral, relator Ministro Edson Fachin, redator p/ acórdão 

Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

novembro de 2015).

[...] Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar 

pendente de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com 

reconhecimento de repercussão geral, não obsta o julgamento, nesta 

Corte, do Recurso Especial. O exame de eventual necessidade de 

sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de admissibilidade de 

eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 

1.411.517/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 

12/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 367.302/PR, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 03/02/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, 

AgRg no AREsp 554115/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).

(grifei)

Esta pacificado no STF – Supremo Tribunal Federal de que não cabe 

indenização por omissão do Poder Executivo no encaminhamento de 

projeto de lei de revisão geral anual do passivo dos servidores públicos, 

nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, muito menos compete ao Poder Judiciário deflagrar o processo 

legislativo.

Senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores 

públicos municipais. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. 

Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Reajuste salarial com 

fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. 

RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes.

1. É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a 

finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço 

público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da 

revisão geral anual.

 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no 

sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi 

reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) 

e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.

 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 

1.021, § 4º, do CPC).

 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), 

observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

 (ARE 1101936 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 

25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)”

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE

VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO 

GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O 

Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, 
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com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto 

da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento 

do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e 

consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do 

art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba 

honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 

2º e 3º, do

CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 811619 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,Primeira Turma, 

julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO 

GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER 

EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não compete ao Poder 

Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual 

de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo.(grifei)

 (STF, Primeira Turma, RE 501333/RS AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2007).

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 

DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL 

ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado 

em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a 

apreciação da decisão pelo Colegiado.

 II – A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a 

concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato 

discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário 

suprir sua omissão.

 III – Incabível indenização por representar a própria concessão de 

reajuste sem previsão legal. (grifei)

IV – Agravo improvido.

 (STF, Primeira Turma, RE 524561/PR AgR, relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto 

de 2007).

 AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.REVISÃO GERAL DE 

VENCIMENTO.COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO

EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 

IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que, embora 

reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo 

legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. 

Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe 

do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos.

 Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 

519577/RN AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

 Assim entende o também nosso Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA 

– SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – 

OMISSÃO LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER 

JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À 

ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

INTEGRALMENTE RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 

A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, 

não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua 

regulamentação. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador 

positivo na concessão da revisão geral anual. Encontra óbice 

constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias 

para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 

37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.º 42. (grifei)

(Apelação / Remessa Necessária 68293/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/07/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ORDINÁRIA — REVISÃO GERAL ANUAL DE 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS — ATO DISCRIMINATÓRIO 

DO CHEFE DO EXECUTIVO — INDENIZAÇÃO — INCABIVEL — 

PRECEDENTES DO STF — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS — FIXAÇÃO — 

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA — SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI 

1.060/50 — RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO ESTADO 

PROVIDO. ‘[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo 

para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato 

discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário 

suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria 

concessão de reajuste sem previsão legal. (grifei)[...].’

 (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 

julgado em 13/12/2006, Dj 16-02-2007 Pp-00042 Ement Vol-02264-10 

Pp-02114). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

apelação 17106/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, 

julgamento em 1º de agosto de 2017).

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — 

REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO — OMISSÃO DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL — AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA — ATO 

DISCRIONÁRIO — SÚMULA 339 STF — INCABÍVEL — PRECEDENTES DO 

STF — RECURSO DESPROVIDO. A omissão do Poder Executivo Estadual 

no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores 

públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a 

redação dada pela EC nº. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder 

Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da 

separação dos poderes. (grifei)

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 

3225/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves 

Rodrigues, julgamento em 6 de dezembro de 2016).

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno as partes autoras ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:OAB/MT 6.605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460/MT, OMAR KHALIL 

- OAB:OAB/MT 11.682, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:21.518, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifstarem acerca da 

nova proposta de honorários apresentado às fls. 118/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 903981 Nr: 32850-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEREIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/O, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 903981 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 VILSON PEREIRA DE LIMA ajuizou a presente ação Declaratória, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, para requerer à 

declaração do direito de receber o diferencial salarial, pelas horas 

trabalhadas sem remuneração especifica, correspondente ao período de 
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janeiro de 2001 à abril de 2005, levando-se em conta que nesse período 

trabalharam 08 (oito) horas diárias recebendo um salário relativo a jornada 

de 06 (seis) horas.

Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, para que 

seja declarado o direito de receber o diferencial salarial correspondente 

ao período de janeiro de 2001 até julho de 2005, levando-se e conta que 

nesse período trabalharam 08 (oito) horas diárias recebendo salário 

relativo à jornada de 06 (seis) horas diárias.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 35/40.

 Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, fls. 56/82, 

requerendo que seja acolhida a preliminar da prescrição trienal e no mérito 

requer a improcedência da ação.

Réplica à contestação acostada às fls. 84/89.

Intimadas ás partes a apresentarem provas, a parte requerida aduziu não 

ter provas a produzir, a parte requerente alegou necessidade de 

apresentação das fichas financeiras nos termos do pedido feito na 

exordial, fls. 92/93.

Manifestação ministerial, fl. 95, alegando não ter motivos legais para 

manifestação nos presentes autos, requerendo o regular prosseguimento 

do feito.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido

Cuida-se de Declaratória, onde, o autor vem requerer à declaração do 

direito de receber o diferencial salarial, pelas horas trabalhadas sem 

remuneração especifica, correspondente ao período de janeiro de 2001 à 

abril de 2005, levando-se em conta que nesse período trabalharam 08 

(oito) horas diárias recebendo um salário relativo a jornada de 06 (seis) 

horas.

Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1].

Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a apreciação 

da preliminar, aventada em sede de contestação.

Da prescrição

 Inicialmente ressalto que a ação declaratória pura é imprescritível, mas 

quando ela é também condenatório-constitutiva está sujeita à prescrição. 

Ou seja, a imprescritibilidade da ação declaratória é regra geral, mas se 

seu objeto disser respeito à pretensão de direito material, a prescrição 

ocorrerá no prazo previsto para ajuizar a ação que tutela aquele.

Tem-se a requerente propôs a ação em 21/07/2014, visando à declaração 

de direito de receber pelas horas trabalhadas sem remuneração 

especifica no período de janeiro de 2001 à abril de 2005. Reiterando em 

impugnação os fatos e argumentos expendidos na exordial (fls. 90/91).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação

meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver 

pretensão condenatória, como ocorre na hipótese dos autos.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Decisão Monocrática

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. SERVIÇO PRESTADO SEM VÍNCULO 

ESTATUTÁRIO OU CELETISTA. SERVIDOR EXTRA NUM ERÁRIO. 

REGISTROS DOCUMENTAIS

INSUFICIENTES PARA COMPROVAR TODO O PERÍODO LABORADO. 

PROVA

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA OS INDÍCIOS MATERIAIS DA RELAÇÃO 

LABORAL, VIABILIZANDO CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DO DIREITO 

ALEGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. 

IRREGULARIDADE IMPONÍVEL AO ESTADO. SENTENÇA ESCORREITA. 1 - 

APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. 2 - SENTENÇA MANTIDA EM 

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.(...)

Feitas essas considerações, tenho que o recurso não merece prosperar. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, nos 

casos em que o servidor ainda está na ativa e requer somente a 

declaração do direito à averbação de tempo de serviço para futura 

aposentadoria, não há falar em prescrição, considerando a 

i m p r e s c r i t i b i l i d a d e  d a s  a ç õ e s  d e c l a r a t ó r i a s .  N e s s e 

sentido(...)"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

LICENÇA-PRÊMIO.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 

PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA.

1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o 

termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a 

licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, 

mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir 

do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à 

aposentação.2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a 

demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de 

licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória. 3. Agravo regimental 

desprovido." (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

Q U I N T A  T U R M A ,  j u l g a d o  e m  2 4 / 0 3 / 2 0 0 9 ,  D J e 

20/04/2009)ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES 

E S T A D U A I S .  E S T A B I L I D A D E .  A T O  D E C L A R A T Ó R I O. 

IMPRESCRITIBILIDADE.É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

no sentido de que as ações em que se busca a declaração de existência 

de uma relação jurídica são imprescritíveis, independentemente de 

indeferimento do pedido na via administrativa, não se aplicando, portanto, 

às mesmas o disposto no art. 1º do Decreto 20.190/32. Recurso não 

conhecido." (REsp 492.790/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 19/05/2003, p. 252) Aplica-se à 

espécie a Súmula 83 do STJ. Ante o exposto, com base no art. 253, 

parágrafo único, II, a, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO 

CONHECER do recurso especial. Sem arbitramento de honorários 

sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em razão do 

disposto no Enunciado n. 7 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 

29 de junho de 2018. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (Ministro 

GURGEL DE FARIA, 03/08/2018)-grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE HOSPITAL 

MUNICIPAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O 

ESTATUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. Com efeito, a jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, o 

mesmo não ocorrendo com as ações condenatórias, as quais são 

atingidas pelo instituto da prescrição. 2. O Tribunal a quo reconheceu a 

prescrição da Ação Ordinária proposta pelo autor "por não se tratar de 

ação declaratória pura, mas, sim, uma ação que traz consigo inevitável 

carga condenatória"(fl. 1.068, e-STJ). 3. In casu, o recorrente pretende, 

na verdade, a modificação de uma situação jurídica fundamental, isto é, a 

conversão do regime celetista a que estava vinculado para estatutário. E, 

nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se 

tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação 

jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob 

pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do 

Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 

1341528/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

20/03/2014, DJe 22/04/2014).grifei

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE INSALUBRE. FUTURA 

APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 

que a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço 

insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício 

encontra óbice no art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes.2. No 

entanto, no caso dos autos, não houve o ato de aposentação porquanto a 

recorrida ainda está na ativa. Sabe-se que as ações declaratórias são 

imprescritíveis e, inexistindo a cobrança de quaisquer valores, mas 

apenas a declaração de que o período laborado sob o regime celetista 

pode ser agregado para fins de contagem do tempo de serviço, para 

efeitos de aposentadoria, não há falar em prescrição.3. Enquanto não 

houver ato de aposentação, não há que se falar em termo inicial da 

contagem do prazo prescricional, pois somente a partir do referido ato é 

que se pode dizer em surgimento de pretensão e seu conhecimento pelo 

titular do direito supostamente violado, nos termos do princípio da actio 

nata.4. Recurso especial não provido" (STJ, REsp 1.250.781/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

15/12/2011).GRIFEI

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EX-CELETISTA.

ATIVIDADE PERIGOSA, INSALUBRE OU PENOSA. CONTAGEM DE TEMPO 

DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

IMPRESCRITIBILIDADE.

CONTEÚDO CONDENATÓRIO. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. 
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REVISÃO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, 

insalubre ou penosa, detém direito à contagem do tempo de serviço com o 

devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária.

II - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação 

meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver 

pretensão condenatória, como ocorre na hipótese dos autos.

III - Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de reconhecer a 

prescrição do fundo de direito nos casos em que houver pretensão de 

revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com inclusão de 

tempo de serviço insalubre, desde que decorridos mais de cinco anos 

entre o ato da concessão e o ajuizamento da ação.

IV - Agravo interno desprovido.

(AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 04/11/2010, DJe 22/11/2010)grifei

A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em 

cinco anos da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento 

inequívoco. Já o direito de receber as vantagens pecuniárias decorrentes 

dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é 

mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao 

quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano 

a ano), conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento e, por 

isso, se restringe as prestações vencidas, há mais de cinco anos. Como é 

o caso dos autos.

No caso dos autos a ação visa configurar ou restabelecer uma situação 

jurídica, onde o servidor deveria ter reclamado dentro do quinquênio 

seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no 

art. 1 o do Decreto n o 20.910/32, como acorreu no caso, litteris que:

 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originar. destaquei

Conforme jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. 

COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 

OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente a orientação do STJ no sentido de que a prescrição atinge o 

próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre 

a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o 

ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da 

pensão por morte. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1267645/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)-grifei

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência 

deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual 

ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos 

entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua 

modificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1738898/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos 

posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a 

prescrição do direito a proceder com o presente pedido, restando 

parcialmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a 

extinção do processo.

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II do NCPC.

 Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Transitada em julgado, intime-se para pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 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.: 1172104 Nr: 41066-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRECIDADE LTDA, 

RODSON LUIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS DE CUIABÁ-MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1172104 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Notifique-se o Consórcio Luz Cuiabá, conforme determinado à fl. 121.

Após, intime-se o Município de Cuiabá para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 132/133.

Em seguida, colha-se o parecer ministerial.

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.: 1020122 Nr: 31992-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - OAB:

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

OAB:OAB/ MT 9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 Ante ao exposto, REJEITO a presente impugnação ao pedido de 

assistência judiciária gratuita.Eventuais custas/despesas processuais 

decorrentes deste incidente deverão ser arcadas pelo impugnante. Sem 

honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie. Com o trânsito em 

julgado e pagas as custas, proceda-se o desapensamento e arquivamento 

deste feito, após o traslado de cópia da presente decisão para os autos 

principais apensos (cód. 985681).Int imem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. 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.: 741711 Nr: 38553-30.2011.811.0041

 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: NONDAS PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada pela parte 

requerente é tempestiva. Que intimo as partes para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852908 Nr: 55682-77.2013.811.0041

 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: NATALINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 852908 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que não há nos autos a 

prestação de contas relativa ao bloqueio realizado às fls. 42/43.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar 

a prestação de contas referente ao montante transferido à fl. 43, sob 

pena de indeferimento do pedido de fls. 87/88.

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.: 1337415 Nr: 17262-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR TORRES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MIGUEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1337415 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059616 Nr: 50843-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA ANTONIA PEREIRA, MARIO TORRES NETO, 

BENVINDO JOSÉ DE SOUZA, MAYALU NEPONCENO DE OLIVEIRA 

GALLIO, PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO, JOELMA BARROS DE 

MIRANDA, ANDRÉIA PEREIRA BATISTA, GRACYKELLYS SILVA TOLEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1059616 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se as partes da decisão proferida em Superior Instância (fls. 

275/276).

No mais, aguarde-se o desfecho do Agravo de Instrumento interposto na 

espécie.

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.: 988775 Nr: 18018-41.2015.811.0041

 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: EDILSON DE SOUZA PAULA, JUCINIL SALGADO 

MOREIRA, VALDNEI SEBASTIÃO DA SILVA, JOSEMAR FERREIRA DE 

SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Impulsiono os autos intimando o patrono da parte requerente para se 

manifestar acerca das certidões do oficial de justiça de fls. 107, 109 e 

111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848355 Nr: 51712-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 848355 – Procedimento Ordinário.

 Vistos etc.

Considerando a sentença prolatada no feito código 848354 em trâmite na 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública dessa Comarca, 

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

entender de direito.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

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.: 756764 Nr: 8895-24.2012.811.0041

 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: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, GDSÚDSDEDM, PMDC-M, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO 

- OAB:, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - OAB:2838

 Autos n.º 756764 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, dê-se vista a Defensoria Pública para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

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.: 814796 Nr: 21253-84.2013.811.0041

 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: ODILZA MARIA CORREA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Autos n.º 814796 – Obrigação de Fazer
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, dê-se vista a Defensoria Pública para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

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.: 1036044 Nr: 39594-90.2015.811.0041

 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: TEREZINHA LOPES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 1.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:, CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - OAB:9252

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a 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 da concessão da gratuidade de 

justiça.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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 898114 Nr: 28401-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIZ MARTINS BEZERRA, MARIA NELI 

BIZERRA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Autos n.º 898114 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, dê-se vista a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Transcorrido in albis o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

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.: 1275472 Nr: 148-75.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA BRAGA LUIZ, OLESSANDRO 

BRAGA LUIZ

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

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - GESTOR PLENO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca.Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

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.: 950320 Nr: 60745-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONÇALVES

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

CUIABÁ, NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, GERALDO 

DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCURADOR EST, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Autos n.º 950320 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

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.: 1335878 Nr: 16892-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1335878 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1114913 Nr: 16645-38.2016.811.0041

 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: CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA, BRECHOR 

FERREIRA LIMA, CLAUDEMIR FRANÇA MACIEL, ILDES BENEDITO NUNES, 

JOACY DOMINGOS OJEDA, ADEMAR ANTONIO ROHLING, DONALDO 

ANTONIO NUNES, TIMOTEO LUCENA PESSOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 
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OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 1114913 – Procedimento ordinário.

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737936 Nr: 34465-46.2011.811.0041

 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: WAGNER LUIZ DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, RECONHECENDO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE 

DIREITO extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso II do NCPC.

 Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, 

fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da 

justiça.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 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.: 858235 Nr: 209-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA DE PAULA SANTOS, EDITH LOPES DE 

SOUZA, ELIETE ALVES DOS SANTOS, FATIMA BEATRIZ HERMANN, 

FRANSCISCO LUIZ DA SILVA, GENAURO CASTILHO, ILDA MARIA DA 

SILVA SANTOS, IRINICE VIEGAS CORRÊA, ISABEL DIVINA DE MOURA, 

GERALDINA DOS SANTOS PEREIRA, HILDA DA SILVA SANTOS, IOLITA 

SILVA DE SOUZA, IVANIA MARIA BASSI PERUZZO, JACKELINE BREGOLI 

DE LIMA, JOSE DE ALMEIDA DORTA, JULIANA CORREIA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

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

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que nesta data fiz a juntada de mandado de penhora no rosto do 

autos no valor de R$ 22.017,05 (vinte e dois mil, dezessete reais e cinco 

centavos), proveniente da nova vara cível de Cuiabá, processo número 

23689-21.2010.811.0041 e intimo as partes para ciência, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 254307 Nr: 19094-18.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, 

SILVIA CRISTINA WANDERLINDE - OAB:11622-A, SYLVIO SANTOS 

ARAUJO - OAB:8651, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - PROCURADORIA GERAL FEDERAL - OAB:3650-MT

 Em atenção à sentença de fls. 295, intimo a parte requerente para, 

querendo, promover nova execução do julgado.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504001-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KAIRINA LEITE COELHO CUNHA (AUTOR(A))

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1001360-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIO JOSE GUIDA (AUTOR(A))

JULIANO FERREIRA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025677-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON AMORIM PINTO (AUTOR(A))

RAFAEL WILLIAN DE MIRANDA (AUTOR(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE DUARTE GARCIA (AUTOR(A))

LUCIANA MARIA DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da Certidão exarada nos presentes autos. (ID.15840534) OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado 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: 1014029-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BARROS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF (ADVOGADO(A))
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

DOUGLAS TADEU MAGALHAES (ADVOGADO(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, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: "...Desta maneira, 

CONCEDO A TUTELA CAUTELAR, recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 

024612018000207750019005, para o fim de reconhecer o direito da 

Requerente em obter certidões positivas com efeitos de negativa, 

referentemente aos créditos objeto dos Processos Administrativos n. 

0413-009.117-4; 0412-030.363-0; 0413-011.830-5; 0413-014.372-6; 

0412-030.353-9; 0412-044.955-0; 0412-046.417-3; 0412-033.511-1; 

106/2009; 0411-025.773-0; 0413-013.501-7; 0413-015.246-4; 

0413-016.110-0; 0414-004.044-0; 0412-030.356-3; 0413-010.721-5; e 

0413-009.188-5, bem como para que este crédito não enseje restrições às 

atividades da Requerente, como o apontamento em órgãos de crédito. 

Expeça-se mandado. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029044-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HERVATIM (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, apresentar impugnação à 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: 1033975-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE MIRANDA (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: "Vistos, etc. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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. Possuindo o autor idade superior a 60 anos, determino a 

prioridade na tramitação, nos termos da Lei n. 10.741/2003. Expeça-se o 

necessário. 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: 1033477-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(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, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos, etc. O Novo 

Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033882-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

SANDRO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: "Vistos, etc. O Novo 

Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. 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: 1036103-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: SENTENÇA: "...Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados pelo SINDICATO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SINDES, 

e SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDPSS - MT em 

face da decisão de Id. 11654652. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383560 Nr: 19832-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES, EDILSON ROSENDO DA 

SILVA, RUBI FACHIN, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720482 Nr: 15907-26.2011.811.0041

 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: AGUIR LUIZ PIRAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, Fernanda Gaeta Aleixo (Estagiário) - OAB:10.954 - E, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757189 Nr: 9350-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769190 Nr: 22138-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBINIANO LEQUE DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827715 Nr: 33576-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854728 Nr: 57249-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO - OAB:17005, JEONATHAN SUEL DIAS 

- OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887131 Nr: 21339-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO PINTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906230 Nr: 34409-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE ARRUDA FIALHO, JOAO JOSE DA SILVA 

NETO, LEONOR DE CARVALHO BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941281 Nr: 55329-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA MIRANDA DA SILVA, HUGUISLEY 

PEREIRA DE FARIAS, MARLY GOMES DA SILVA, JOÃO NUNES DE 

SOUZA, MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA, MARTA VALERIA CAMPOS 

DE SOUSA STABILE, MARCIA MARIA MARÇAL, NUBIA DUARTE DA CRUZ, 

SELMA PEREIRA MACEDO, VALDEMIR SALUSTIANO DOS SANTOS

 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: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969963 Nr: 9321-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAS FLORENÇA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011129 Nr: 28065-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR SOARES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056708 Nr: 49454-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085000 Nr: 3808-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA

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

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827715 Nr: 33576-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887131 Nr: 21339-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO PINTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720482 Nr: 15907-26.2011.811.0041

 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: AGUIR LUIZ PIRAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, Fernanda Gaeta Aleixo (Estagiário) - OAB:10.954 - E, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383560 Nr: 19832-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES, EDILSON ROSENDO DA 

SILVA, RUBI FACHIN, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757189 Nr: 9350-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854728 Nr: 57249-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO - OAB:17005, JEONATHAN SUEL DIAS 

- OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769190 Nr: 22138-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBINIANO LEQUE DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969963 Nr: 9321-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAS FLORENÇA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906230 Nr: 34409-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE ARRUDA FIALHO, JOAO JOSE DA SILVA 

NETO, LEONOR DE CARVALHO BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941281 Nr: 55329-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA MIRANDA DA SILVA, HUGUISLEY 

PEREIRA DE FARIAS, MARLY GOMES DA SILVA, JOÃO NUNES DE 

SOUZA, MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA, MARTA VALERIA CAMPOS 

DE SOUSA STABILE, MARCIA MARIA MARÇAL, NUBIA DUARTE DA CRUZ, 

SELMA PEREIRA MACEDO, VALDEMIR SALUSTIANO DOS SANTOS

 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: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056708 Nr: 49454-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011129 Nr: 28065-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR SOARES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085000 Nr: 3808-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA

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

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 927392 Nr: 47884-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CERILO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO, para reativar o Requerente na graduação de 

“cabo”, bem como, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das 

diferenças salariais entre o valor recebido pelo Requerente como inativo 

com o vencimento da mesma função na atividade, desde o mês de 

dezembro de 2010, acrescidos de juros e correção monetária, incluídas as 

férias, a serem apurados em liquidação de sentença.Anoto que os valores 

da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com 

apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção 

monetária pelo IPCA-E.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação a ser apurado em liquidação de sentença.Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Transcorrido o prazo sem recurso voluntário certifique-se o 

transito em julgado e intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar.P.I.C.Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.MARCIO 

APARECIDO GUEDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 157063 Nr: 10259-12.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CONCEIÇÃO DAS CHAGAS, JULIEN FRANCISCO 

CHAGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETSEY POLISTCHUCK DE 

MIRANDA - OAB:3004/B, DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO - 

OAB:22691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO, OAB/MT 

22.691, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 961273 Nr: 5346-98.2015.811.0041

 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: TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 174 de 521



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

INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ - MT, GERENTE DE 

INFORMAÇÕES E OUTRAS RECEITAS - GIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RUBENS LACERDA PAES 

DE BARROS - OAB:OAB-MT 18338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, determinando que o 

Impetrado forneça à Impetrante certidão negativa de débitos em nome do 

Sr. Rubens Paes de Barros Filho (CPF N. 078.332.531-20), desde que não 

haja débito registrado em seu CPF, independentemente dos débitos 

lançados em nome de empresas das quais deixou de constar como sócio.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais.

 Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 903194 Nr: 32229-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL EVANDIR DA COSTA, SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 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 MANOEL EVANDIR DA COSTA, 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.: 843357 Nr: 47282-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL LUCAS SOUZA 

GUERREIRO DE JESUS - OAB:9480 OAB/AL, JOSE TENORIO NUNES 

FILHO - OAB:11475 OAB/AL, WAGNER FELIPE M. DE LIMA - OAB:9.755 

OAB/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a Parte Requerente ao pagamento de custas processuais bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o 

valor da causa, conforme art. 85, §§2° e 3º do Código de Processo Civil 

(13.105/2015).

 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.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 942420 Nr: 56000-26.2014.811.0041

 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: JOAO ROMANO DA SILVA JUNIOR

 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: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, 

formulado por JOÃO ROMANO DA SILVA JÚNIOR, e condeno o ESTADO 

DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças remuneratórias 

encontradas, decorrentes da progressão funcional da Classe A para a 

Classe B com efeitos financeiros a partir de 05.04.2010, e da Classe B 

para a Classe C, com efeitos financeiros a partir de 05.04.2013, cuja 

apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao 

ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos 

termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09.A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com 

base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o 

evento danoso. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Ressalto que em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e 

limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 

do novo Código de Processo Civil. Sentença desfavorável à Fazenda 

Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de 

Processo Civil.P.I.C.Cuiabá, 08 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.: 854337 Nr: 56916-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENORA VIEIRA SILVA, ANTONIA CONERA 

BARBOSA, IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO, ESPÓLIO DE EDNIZE 

GONÇALINA DA SILVA, FERNANDO CÉSAR DOS SANTOS CAXEIRO, 

IOLANDA ZUNOETA MENDIETA, ROSINEIA BENEDITA DE CAMPOS, SHEILA 

MARA DAMASCENO JULKOVSKI, REGINA CELIA DE CASTRO SANTOS, 

IVO DE SOUZA PONTES, IRACI FLORIANO DA SILVA NÉSPOLI, MARILDES 

RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por ALDENORA VIEIRA 

SILVA e OUTROS em face da decisão de fls. 500/503 (CPC, art. 1.023, 

caput).

A Embargante aponta erro material na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 
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existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que, não obstante a rejeição da impugnação à execução, a 

decisão em referencia indica folhas e valores que não condizem com a 

presente demanda.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, de fato, por equívoco, foram mantidos como corretos 

cálculos de fls. 141/143, no valor de R$ 20.024,14 (vinte e mil vinte e 

quatro reais e quatorze centavos), todavia, não qualquer valor executado 

nas paginas indicadas, bem como o montante da execução se diverge do 

valor mencionado.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados por ALDENORA VIEIRA SILVA e 

OUTROS para, doravante, DECLARAR a existência de erro material na 

decisão de fls. 500/503, chamando o feito à ordem e retifico a parte 

dispositiva da decisão para fazer constar da seguinte forma:

“Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação a execução, proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de 

ALDENORA VIEIRA SILVA e OUTROS, mantendo como valor da execução 

os cálculos elaborados pelos Exequentes às fls. 284/488, correspondente 

às parcelas devidas dos 05 (cinco) anos antes da propositura da ação”.

No mais, mantenho a decisão embargada em todos os seus demais 

termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 415544 Nr: 3686-45.2010.811.0041

 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: FRANCISCO LOPES DA SILVA

 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: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por FRANCISCO LOPES 

DA SILVA em face da sentença de fls. 178/180 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de existência de omissão na referida sentença, relatando a 

necessidade rever a decisão proferida e reexaminar o pedido inicial.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por FRANCISCO LOPES DA SILVA em 

face da sentença de fls. 178/180.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 402740 Nr: 35300-05.2009.811.0041

 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: EXTRA CAMINHÕES LTDA

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

OAB:2848

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença de fls. 64/69 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante aponta erro material na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que, não obstante a prolação da sentença rejeitando os 

pedidos da inicial, esta condenou o “Requerido” ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, todavia, o Requerido logrou êxito na demanda.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, de fato, por equívoco, foi condenado o Requerido ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, entretanto, ao julgar 

improcedentes os pedidos da inicial, quem logrou êxito com na presente 

demanda foi justamente o Requerido, o qual não deve recair custas ou 

condenação honorária.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, 

doravante, DECLARAR a existência de erro material na sentença 

guerreada de fls. 64/69, chamando o feito à ordem e retifico a parte 

dispositiva da decisão, mais especificadamente no trecho de condenação 

honorária, para fazer constar da seguinte forma:

“Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa”.

No mais, mantenho a decisão embargada em todos os seus demais 

termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 879796 Nr: 16613-04.2014.811.0041

 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: SILMÁQUINAS COMERCIAL LTDA, FABIANE URIAS 

MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELISSA FRANCO GODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552, GUSTAVO OLIVEIRA MATOSO - OAB:115.977 - 

MG, THIAGO URIAS RODRIGUES COTA - OAB:115428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença de fls. 175/180 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 
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existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de existência de erro material e omissão na decisão embargada 

no que se referem à data da propositura da ação, índices de correção e 

alega a existência de julgamento extra-petita.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada requer parcial declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Em análise aos fundamentos da decisão Embargada, verifica-se que, de 

fato, foi considerada como data da propositura da ação 15/07/2013, 

todavia, a ação foi proposta em 09/04/2014, de modo que este argumento 

deve ser acolhido.

No que se refere à alegação de julgamento extra-petita ao condenar o 

Requerido em repetição de indébito, verifica-se que não merece 

prosperar, uma vez que há previsão do pedido no item “b” dos pedidos da 

exordial.

Assim, entendo que os demais argumentos destes embargos tem o 

escopo de alterar a decisão proferida nos autos e rediscutir o mérito da 

demanda, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

Deste modo, o acolhimento parcial, apenas no que tange ao erro material, 

é a medida que se impõe.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face da sentença de fls. 175/180, apenas para 

declarar a existência de erro material na referida decisão, razão pela qual 

chamo o feito a ordem para retificar parte da sentença para fazer constar 

da seguinte forma:

“[...]

Frise-se como remate, que ante a expressa determinação da “Modulação 

dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, 

ressalvadas as ações já ajuizadas” a ação declaratória em questão 

enquadra-se na hipótese, uma vez que foi proposta no dia 09/04/2014, 

sendo cabível, portanto, em favor do Requerido a repetição do indébito 

tributário nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado por SILMÁQUINAS COMERCIAL LTDA, para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o fito de 

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de exigir da 

empresa Requerente o adicional do ICMS anotada no Protocolo 21/2011, 

do Conselho Nacional de Política Fazendária, permitindo que a empresa 

Requerente, desenvolva com regularidade sua atividade comercial, 

realizando operações de vendas de forma não presencial, a pessoas 

físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS, permitindo a entrada destas 

mercadorias/serviços no Estado de Mato Grosso, sem que tenha de 

submeter-se ao pagamento do imposto delineado no Protocolo em questão.

[...]”

No mais, mantenho os demais termos da decisão tais como foram 

lançados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 874355 Nr: 12912-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JESUS DO CARMO, AUGUSTO CESAR ARRUDA 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - OAB:10.435 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.Sem custas e 

honorários.Transitada em julgado certifique-se e arquive-se com as 

devidas baixas. P.I.C. Cuiabá, 08 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.: 713997 Nr: 7019-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:

 Intime-se a parte autora acerca da proposta de acordo formulada pela 

parte ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 882454 Nr: 18254-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882454 Nr: 18254-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882454 Nr: 18254-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504843-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JAKELINE XAVIER VITAL (AUTOR(A))

MARLEY SOUZA CARBONATO (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para manifestação em 10 (dez) dias acerca dos 

documentos juntados no ID 15673535. DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de execução de sentença promovido por DINALVA BENEDITA 

DO NASCIMENTO e outros 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 

pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado 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." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033485-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

LOICE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Concedo a Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise de 

designação de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 

35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034000-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença 

Acidentário ajuizada por DIVINA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Com o objetivo de adotar 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº 

01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e 

Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada recomendação, se 

referindo aos processos judiciais que visem à concessão de benefícios 

de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe 

que os magistrados “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade 

de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com 

nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele 

dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e 

indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, 

horário e local para o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a 

citação do INSS seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, 

de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a incapacidade laboral 

da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho 

informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia médica 

especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise 

da antecipação de tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo 

pericial. Cumpra-se com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a 

serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 

01/2015. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO 

QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 
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implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033492-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Concedo a Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise de 

designação de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 

35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034214-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011081-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011081-27.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IDALINA ALVES RÉU: ANTONIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Diante do teor da certidão de ID. 9208301, tem-se que a 

manifestação e demais documentos juntados ao ID 9394694 é 

intempestiva. Portanto, declaro a revelia do Requerido Intermat, porém sem 

a aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se 

as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Certifique-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013278-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

HUDSON CESAR MELO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013278-52.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: DUDA TAXI LOTACAO 

TURISMO E EVENTOS LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE 

MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE 

CUIABÁ MT, SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Em face à renúncia do mandato 

anexado ao ID 14159848, suspendo o feito para intimar a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua situação 

processual, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I do CPC. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012355-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE FELICE SIMOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012355-60.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTA DE FELICE SIMOES 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Diante do teor da 

Certidão de ID. 8116870, tem-se que a manifestação juntada ao ID 

3307112 é intempestiva. Portanto, declaro a revelia do Requerido, porém 

sem a aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Certifique-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017987-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAFAELLA SANTOS DE BARROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 
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GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo FIAT/UNO MILLE WAY, ano/modelo 2012/2013, placa OBF6086, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004035-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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: 1028343-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. O Requerente informa em sua exordial que teria se submetido 

a perícia administrativa e que o Requerido teria se negado a fornecer o 

documento que informa a cessação do pagamento integral até 

setembro/2018 e parcial até outubro/2019. Todavia não há nos autos 

sequer a comprovação de que o autor teria requerido administrativamente 

o resultado da perícia ou a decisão da suposta cessação, não sabendo o 

juízo precisar se de fato a aposentadoria já foi cessada integralmente e 

teria passado a ser paga de forma parcial. Saliento que a Lei nº 8.213/91 

obriga os segurados, mesmo aqueles em gozo de aposentadoria por 

invalidez, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social: 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão 

do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência 

Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, 

e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão 

de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 

1995) Nesse sentido, caso constatado pela autarquia federal que não 

mais subsistiriam os motivos que ensejaram a concessão de 

aposentadoria por invalidez, mesmo que pela via judicial, o benefício pode 

ser revisto, modificado ou cessado de acordo com a situação, uma vez 

que nestes casos as decisões judiciais não são imutáveis e apenas se 

justificariam enquanto persistisse a invalidez. Ressalto ainda que eventual 

cumprimento da sentença proferida nos autos de Código nº 340569 seria 

incabível por meio de ajuizamento de nova ação. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto ao Requerente emendar a inicial para trazer os 

documentos mencionados, e querendo, adequar seus pedidos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, concluso para a apreciação da antecipação de 

tutela pretendida. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012276-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A (AUTOR(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012276-81.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MENDES JUNIOR TRADING E 

ENGENHARIA S A RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em face 

à renúncia do mandato anexado ao ID 13198144, suspendo o feito para 

intimar a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

sua situação processual, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 

1º, I do CPC. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322041 Nr: 23602-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC. FEDERAL - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740097 Nr: 36788-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FANCHIN (PROC 

MUNICIPIO) - OAB:3799

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759820 Nr: 12149-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSAO CENTRAL DE 

CONCURSO PUBLICO UNIFICADO SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 
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WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877344 Nr: 15013-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON APARECIDO SANTOS

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

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

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906386 Nr: 34515-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FRREIRA, GUILHERME 

DOS SANTOS CANDIDO, JORGE MIGUEL RACHID JAUDY, EVANIR 

COELHO DE SOUZA, ARMANDO LOPES RIBEIRO, INES MARIA VALERIA 

DA SILVA, HELIO DE CAMPOS LEITE, MARCONDES DA SILVA, JOAQUIM 

CONSTANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842

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

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911764 Nr: 38010-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

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

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934719 Nr: 51813-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleize Bernadeth da Cruz Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:187089/SP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980860 Nr: 14501-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINEL MESSIAS DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998262 Nr: 22724-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR HENRIQUE NIED

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007216 Nr: 26454-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BISMARK DA SILVA LUCAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015401 Nr: 29874-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024490 Nr: 34093-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVARENGA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028730 Nr: 36172-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS NEVES GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19577/O, GIVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - 

OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040927 Nr: 42042-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVANI SOUSA DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043154 Nr: 43068-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046738 Nr: 44762-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049507 Nr: 46161-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX DE ALMEIDA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050696 Nr: 46770-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA CYPRIANO - 

OAB:11458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053791 Nr: 48276-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR SOARES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057326 Nr: 49695-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA JUSTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058537 Nr: 50276-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FRANÇA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:OAB MT 158, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164864 Nr: 37882-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGÍNIA DA CUNHA MULLER, LEÔNIDAS MENDES 

MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DO DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322041 Nr: 23602-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC. FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759820 Nr: 12149-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSAO CENTRAL DE 

CONCURSO PUBLICO UNIFICADO SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040927 Nr: 42042-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVANI SOUSA DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043154 Nr: 43068-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046738 Nr: 44762-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740097 Nr: 36788-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FANCHIN (PROC 

MUNICIPIO) - OAB:3799

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906386 Nr: 34515-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FRREIRA, GUILHERME 

DOS SANTOS CANDIDO, JORGE MIGUEL RACHID JAUDY, EVANIR 

COELHO DE SOUZA, ARMANDO LOPES RIBEIRO, INES MARIA VALERIA 

DA SILVA, HELIO DE CAMPOS LEITE, MARCONDES DA SILVA, JOAQUIM 

CONSTANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911764 Nr: 38010-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024490 Nr: 34093-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVARENGA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164864 Nr: 37882-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGÍNIA DA CUNHA MULLER, LEÔNIDAS MENDES 

MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DO DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980860 Nr: 14501-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINEL MESSIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877344 Nr: 15013-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON APARECIDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
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SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934719 Nr: 51813-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleize Bernadeth da Cruz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:187089/SP

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998262 Nr: 22724-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR HENRIQUE NIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049507 Nr: 46161-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX DE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053791 Nr: 48276-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057326 Nr: 49695-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA JUSTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058537 Nr: 50276-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:OAB MT 158, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007216 Nr: 26454-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BISMARK DA SILVA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015401 Nr: 29874-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028730 Nr: 36172-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS NEVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19577/O, GIVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - 

OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050696 Nr: 46770-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA CYPRIANO - 

OAB:11458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 367551 Nr: 5703-88.2009.811.0041

 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: EDENIZE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de 

efetivar a perícia médica deferida à fl. 114, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria.O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 

Designo o dia 06/11/2018 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 NCPC.Intimem-se as partes.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 NCPC.Atente-se a Secretaria para o novo endereço da autora indicado 

às fls. 125/126.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.Seguem anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1165993 Nr: 38368-16.2016.811.0041

 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: MARIA DO CARMO EVANGELISTA DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL ( INSS )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte requerente, sem manifestação. 

Intimo as partes para se manifestarem sobre a produção de novas provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 962751 Nr: 6004-25.2015.811.0041

 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: LORIVAL BERNARDO D NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE PORTELLA - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 879579 Nr: 16551-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fls. 41, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso 

I, do CPC.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

 Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1162009 Nr: 36771-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANWAR VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de um período de 

férias integrais referente ao período aquisitivo de 16/07/2013 a 16/07/2014 

acrescida de 1/3 constitucional e 10/12 (dez doze avos) de férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional proporcional, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros 

de mora do período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária 

com base no IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de 

Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

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.
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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.: 1151332 Nr: 32287-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR EICHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, COORDENADOR DA 

SUPERINTENDENCIA DE INFRA ESTRUTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA MARIA BAPTISTA LOPES - 

OAB:7046-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, 

confirmando a liminar deferida às fls. 350/352, para determinar que o 

órgão estadual analise e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

processo administrativo nº 101573/2005 protocolado em 24/11/2005.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 822999 Nr: 29131-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

PREVIDENCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMNISTRAÇÃO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO MAIA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:3210/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se a parte autora acerca da petição juntada, bem como requerer o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050688 Nr: 46765-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DE CASTRO YUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por IZAURA DE CASTRO 

YUNES, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos.

Segundo a embargante, a sentença que julgou procedente os pedidos 

contém ponto de omissão que precisa ser sanado.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033901-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Nulidade de Infração, Cancelamento de 

Protesto, Dano Moral com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

LAERCIO FAEDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, discutindo a 

regularidade de protesto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Manuseando os autos, verifico que o débito em discussão já se encontra 

inscrito na Dívida Ativa do Estado, conforme demonstra a CDA nº 

2018469791 encartada às fls. 18/20. Diante dessa constatação, a 

competência para seu julgamento não é desta especializada. 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 ativa: 

“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.” Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. 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”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de todo o exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004035-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA 

EUDA FREITAS DE MELO contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter o 

Licenciamento 2018 do veículo GM-CLASSIC LIFE, ano 2009/2010, placa 

NJQ1056, independentemente do pagamento de multas por infração de 

trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos 

do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a questão sob análise 

está em se verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo 

que a Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade 

apontada como coatora em lhe exigir o pagamento das multas por infração 

de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho 

sustentado que se revela ilegal a vinculação do licenciamento ao 

pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou 

seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto na legislação de 

trânsito. É imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da 

aplicação da penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla 

notificação do proprietário do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: 

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. Súmula 127 - É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado. No caso em comento, os documentos apresentados, 

demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do direito 

da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. A presença do 

fumus boni juris está demonstrada diante da possibilidade de afronta e 

desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório. Digo possibilidade de afronta porque 

trata-se de medida liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos 

legais específicos, enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá 

decidir sobre a ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e 

certo da Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in 

mora, uma vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, 

limitando seu direito de propriedade, já que a condução de veículo 

automotor sem o documento de licenciamento é considerado infração 

administrativa. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento de multas 

das quais a impetrante não foi notificado (no endereço cadastrado junto 

ao DETRAN) não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Pois 

tal fato é o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 

131, §2º do Código de Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser 

emitido após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao 

veículo, a jurisprudência tem entendido ser necessária a dupla notificação 

do administrado a cerca das penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data 

vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a livre 

circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira da motorista. Ademais, inexiste, nesse 

caso, perigo de lesão ao interesse público, caso a Administração busque 

pelas vias judiciais adequadas, inclusive empregando instrumentos 

privilegiados admitidos na execução fiscal, para o recebimento dos seus 

créditos. Dessa forma, não se admite a coação administrativa. A respeito, 

leciona o culto professor Celso Antônio Bandeira de Mello: "A via da 

coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro meio eficaz 

para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na medida 

em que é não só compatível como proporcional ao resultado pretendido e 

tutelado pela ordem normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os 

requisitos para a concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o 

licenciamento 2018 do veículo GM-CLASSIC LIFE, ano 2009/2010, placa 

NJQ1056, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002264-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de Benefício de Auxílio Doença 

e/ou sua Conversão em Aposentadoria Hibrida Rural ajuizada por 

FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a antecipação 

dos efeitos da tutela para que seja concedida a aposentadoria por idade 

rural ou o auxílio doença. Conta a Requerente que é trabalhador rural e 

que apresenta incapacidade laborativa em razão de fratura nas costelas e 

desgaste no joelho, decorrente de um acidente de cavalo. Alega que 

requereu a aposentadoria híbrida em 2016, a qual foi negada por carência 

de idade, tendo requerido posteriormente o benefício de auxílio doença, 

que também foi negado sob o argumento de não ter sido constatada a 

incapacidade laborativa. Relata que necessita do auxílio previdenciário até 

a reabilitação profissional ou cura da moléstia, uma vez que é idoso e 

necessita do benefício previdenciário para sobreviver. Com a inicial vieram 

documentos. Processo inicialmente distribuído junto à Justiça Federal, com 

a realização de perícia médica naquele juízo. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação. O magistrado federal declinou a 

competência para a Justiça Estadual em razão do laudo pericial ter 

atestado que a incapacidade é oriunda de acidente de trabalho. Intimados 

a ratificar ou retificar os atos já praticados, o autor requereu a prioridade 

na tramitação, ratificou os pedidos e requereu que fosse solicitado junto à 

Justiça Federal o envio dos autos nº 0007727-16.2017.1.01.3600 em sua 

íntegra. Reiteração do pedido de análise da liminar. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, defiro a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa 

idosa. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a legislação 

de regência impõe a comprovação de dois requisitos; o fumus boni juris – 

que se refere à probabilidade do direito invocado – e o periculum in mora – 

consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Como é cediço, o artigo 59 da Lei n.º 8.213/91, “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”. 

Na hipótese, nota-se que o laudo pericial produzido na Justiça Federal 

aponta que o Requerente encontra-se atualmente incapacitado total e 

temporariamente para o labor (quesitos 3 e 4), razão pela qual se faz 

necessária a concessão do auxílio doença. Ainda sobre o laudo pericial 

citado, em resposta ao quesito 5, o perito informa que houve uma queda 

de cavalo, estabelecendo assim o nexo causal entre a atividade exercida 

e a doença alegada, por ser o Requerente trabalhador rural. Portanto, 

constatada a presença de incapacidade total temporária, deve ser 

assegurado ao Requerente o benefício de auxílio doença. Saliente-se que 

o laudo pericial indica o prazo de 12 (doze) meses para nova avaliação 

médica acerca da capacidade laborativa (quesito 4.1), devendo o 

requerido se atentar para esta recomendação, uma vez que pelos 

documentos acostados, a perícia foi produzida em meados de 

agosto/2017. Com estas considerações, presentes os pressupostos do 

art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA para determinar a concessão do auxílio doença acidentário, 

com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. 

Atente-se a Secretaria para impulsionamento dos atos ordinatórios. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 
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JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023460-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

HOMERO LIMA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GD 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA onde visa a 

concessão da segurança determinando que a “autoridade coatora ou 

seus fiscais de competência delegada, se abstenham de efetuar qualquer 

tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da compra, 

manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos 

anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem 

necessidade de registro”. A impetrante afirma exercer atividade 

empresarial que a sujeita à fiscalização de órgão municipal de vigilância 

sanitária, que aplica, na prática, as normativas da ANVISA. No caso 

vertente, a impetrante busca o mandado de segurança de caráter 

preventivo, arguindo, para tanto, a ilegalidade do art. 9º da RDC 50/2014, 

emitida pela ANVISA, condicionando o registro nesse órgão para 

comercialização do Femproporex, Anfepramona, Manzidol e Sibutramina, 

tornando impossível a manipulação e comercialização dessas substâncias 

pelo setor magistral (farmácias de manipulação). Em despacho de fl. 73 (ID 

14583568), entendi pela manifestação prévia, no prazo de 72 horas, da 

autoridade impetrada. A impetrada anexou sua manifestação às fls. 

81/110 (ID 14808006, 14808028, 14808032 e 14808049). O impetrante 

também juntou petição após a manifestação da autoridade coatora. É o 

que tinha a relatar. Decido. Conforme o breve relato supra, o impetrante 

pretende a concessão de liminar para obstar a autoridade coatora de lhe 

aplicar eventual penalidade por conta da comercialização das substâncias 

cuja comercialização teria sido autorizada pela Lei n. 13.454/2017. Ao 

contrário do que alega a autoridade impetrada, esta não é ilegítima a 

figurar no polo passivo desta lide, pois faz parte do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e tem por obrigação a aplicação, na prática, das 

normas administrativas expedidas pela ANVISA. No caso de mandado de 

segurança preventivo contra normas de efeitos concretos, o E. STJ tem 

entendido que é legítima a figurar no polo passivo a autoridade coatora 

competente para aplicar a norma. Note-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITO 

CONCRETO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAR A NORMA. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a agravante reitera a tese de que há 

violação ao artigo 3º do CPC, ao entendimento de que o Prefeito municipal 

é autoridade coatora para fins de mandado de segurança impetrado com a 

pretensão de se comprovar a sua ilegitimidade passiva tributária para 

responder pela totalidade dos serviços tributados por meio de ISSQN. 2. O 

mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeito concreto 

tem como parte passiva a autoridade competente para aplicar a norma. 

Assim, no caso dos autos, compete ao Secretário da Fazenda municipal 

responder à pretensão, e não ao Prefeito municipal. (grifei) Incidência da 

Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

AgRg no Ag 993.649/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITO 

CONCRETO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAR A NORMA. 

ENCAMPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. 1. Hipótese em que o agravante impetrou mandado de 

segurança contra auto de infração lavrado pelo prefeito do Município de 

Blumenau, ora agravado, objetivando a cobrança de ISS incidente sobre 

operações de arrendamento mercantil. 2. O acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de Santa Catarina manteve o indeferimento da petição inicial e a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 8º, da 

Lei n. 1.533/51, combinado com o art. 267, IV, e § 3º, do CPC, sob o 

argumento de que a autoridade coatora, na impetração preventiva, é 

aquela que tem competência para expedir o ato que poderá violar o 

alegado direito líquido e certo. 3. O dissídio jurisprudencial invocado não foi 

demonstrado, nos termos do art. 255, e seus parágrafos, do Regimento 

Interno do STJ, tendo em vista que a recorrente não mencionou as 

circunstâncias que identificassem ou assemelhassem os casos 

confrontados. 4. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, a 

autoridade impetrada deve ser aquela que tem competência para expedir o 

ato que poderá violar o alegado direito líquido e certo. (grifei) 5. O STJ tem 

jurisprudência no sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade 

coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito, a teor 

do que preceitua o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo 

vedada a substituição do polo passivo. 6. Registre-se, por oportuno, que 

não se aplica a teoria da encampação no presente caso, porquanto tal 

instituto é aplicável ao mandado de segurança tão somente quando o ato 

reputado coator fora efetivamente praticado por autoridade legítima e 

competente, o que não se afigura no caso dos autos. O Tribunal de 

origem, ao afastar a tese de encampação, foi cristalino ao afirmar que "na 

espécie, como se frisou, o Prefeito Municipal não terem legitimidade para 

figurar no polo passivo da ação mandamental, mormente porque a 

cobrança do débito e/ou a sua inscrição em dívida ativa não será por ele 

determinada" (fls. 403-404). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp 1078477/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 11/03/2010) Assim, embora a norma 

administrativa em destaque tenha sido emitida pela ANVISA, a sua 

aplicação, mediante fiscalização e lavratura de auto de infração é da 

Vigilância Sanitária Municipal, fato que é perfeitamente ilustrado pelo Ofício 

Circular nº 3/2018/SEI/DSNVS/ANVISA, dirigido aos Coordenadores de 

Vigilância Sanitária. Portanto, afasto a alegação da autoridade coatora 

nesse sentido, pois esta é perfeitamente legítima a responder pelo 

presente mandado de segurança. No que tange ao pedido liminar, verifico 

que a Lei Federal nº 13.454/17 de fato autoriza a produção, 

comercialização e consumo das substâncias anorexígenas (sibutramina, 

anfepramona, femproporex e manzidol) sob prescrição médica, todavia 

não faz menção da desobrigação da inscrição dos compostos junto à 

Anvisa, exigência prevista na Lei nº 6.360/76 e na RDC nº 50/2014. Isso 

porque o comando legislativo ora discutido não revogou de forma taxativa 

a RDC nº 50/2014 quanto à exigência de que a preparação (manipulação) 

só poderá ocorrer se os insumos estiverem previamente registrados com 

prova de eficácia e segurança. Embora haja divergência jurisprudencial 

sobre o tema, tenho que a Lei nº 13.454/17 e a RDC nº 50/2014 são 

complementares, uma vez que a RDC não proíbe as farmácias de 

manipulação a produção e comercialização das substâncias, ela somente 

sujeita estas atividades à existência de registro e a observância das 

doses máximas de ingestão diária, visando o cumprimento das rotinas 

burocráticas e instrumentais ao controle e fiscalização. Nesse sentido o 

entendimento dos tribunais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. FARMÁCIA 

DE MANIPULAÇÃO QUE OBJETIVA PREVENIR-SE DE FISCALIZAÇÃO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE INIBIDORES DO 

APETITE PODEM SER LIVREMENTE COMERCIALIZADOS. LIMINAR 

INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DA DROGARIA. ALEGAÇÃO DE QUE A 

EDIÇÃO DA LEI FEDERAL N. 13.454/17, AUTORIZANDO A PRODUÇÃO, A 

COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS ANOREXÍGENOS SIBUTRAMINA, 

ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX E MAZINDOL SOB PRESCRIÇÃO 

MÉDICA, SUPEROU TODOS OS ENTRAVES IMPOSTOS PELA ANVISA. 

COMANDO LEGISLATIVO QUE NÃO REVOGOU DE FORMA TAXATIVA A 

RDC-RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA N. 50/2014/ANVISA, 

INCISIVA QUANTO À EXIGÊNCIA DE QUE A PREPARAÇÃO SÓ PODERÁ 

ACONTECER, SE OS INSUMOS ESTIVEREM PREVIAMENTE ANOTADOS 

NOS ARQUIVOS DA AUTARQUIA. A constatação de que a Lei n. 

13.454/17 e a RDC-Resolução da Diretoria Colegiada n. 50/2014/ANVISA 

são complementares - e, não, conflitantes -, emana também de precedente 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde aquele Pretório 

decidiu que "a RDC n. 50/14 não proíbe às farmácias de manipulação a 

produção e a comercialização das substâncias autorizadas pela Lei n. 

13.454/17 [...]". A norma administrativa "tão somente sujeita a produção e 

a comercialização à existência de registro, à observância das doses 

máximas de ingestão diária e ao cumprimento de rotinas burocráticas 

instrumentais ao controle [...]". Logo, o comando normativo "não está em 

relação de desconformidade com a Lei, e consiste em legítima expressão 

do poder de vigilância sanitária autorizado pelo art. 200, inciso I, da 

Constituição [...]" (TJSP, Apelação n. 1024973-90.2017.8.26.0071, Rel. 
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Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/06/2018). DERRIÇA 

APÊNDICA NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS IN NATURA NÃO 

DEMANDAM REGISTRO, MAS MERO CADASTRO PERANTE A AGÊNCIA 

SANITÁRIA REGULADORA, CONSUBSTANCIANDO PROVIDÊNCIA MAIS 

SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA 

MATÉRIA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE, E DESPROVIDO. 

(TJ-SC - AI: 40220233320178240000 Capital 4022023-33.2017.8.24.0000, 

Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 28/08/2018, Primeira 

Câmara de Direito Público) AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de 

segurança – Pretensão de manipulação e comercialização dos 

anorexígenos indicados na Lei nº. 13.454/2017, em especial a 

anfepramona, sem as restrições impostas na RDC 50/2014 – Liminar 

indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Derrogação da RDC 

nº 50/2014 da ANVISA pela Lei nº. 13.454/2017 – Questão controversa – 

Resolução que, a princípio, não impede a comercialização e o consumo de 

tais substâncias, mas apenas exige o prévio registro, segundo as normas 

sanitárias vigentes – Norma que, a princípio, constitui mera expressão do 

poder de policia, mais especificamente, de fiscalização sanitária inerente à 

ANVISA – Plausibilidade do direito líquido e certo invocado não verificada 

de plano – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar 

– Precedentes – Agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 

21142906720188260000 SP 2114290-67.2018.8.26.0000, Relator: Maria 

Olívia Alves, Data de Julgamento: 27/08/2018, 6ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 28/08/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. Pretensão ao afastamento da restrição à manipulação e 

comercialização de anorexígenos contida na RDC 50/2014, da Anvisa. 

Alegação da existência de permissivo legal na Lei Federal nº 13.454/2017. 

Indeferimento de liminar. Impossibilidade de reforma. Ato que se insere na 

esfera de discricionariedade regrada do julgador. Inexistência de vícios 

que justifiquem a sua revisão. Requisitos disciplinados pelo artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09 não satisfeitos. Agravo não provido. (TJ-SP 

20544988520188260000 SP 2054498-85.2018.8.26.0000, Relator: 

Bandeira Lins, Data de Julgamento: 26/06/2018, 8ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 26/06/2018) Mandado de segurança – 

Empresa de manipulação de insumos farmacêuticos – Pretensão de que a 

impetrada se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e 

suas filiais, por ocasião da manipulação e comercialização de 

anorexígenos. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) nº 

50/2014 dispõe em seu artigo 9º que a manipulação de fórmulas que 

contenham substâncias tratadas naquela norma (dentre as quais 

substâncias anorexígenas) é vedada, exceto em caso de medicamentos 

registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2º. Lei 

13.454/2017 que embora tenha autorizado "a produção, a comercialização 

e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos 

sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol" não derrogou as 

exigências da RDC 50/2014, de sorte que não está autorizada a 

manipulação de tais substâncias sem cumprimento das normas 

regulamentares da ANVISA, considerando que a resolução se encontra 

de acordo com a legislação em vigor pertinente à matéria. Manutenção da 

r. sentença denegatória da segurança. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 

10252873620178260071 SP 1025287-36.2017.8.26.0071, Relator: Flora 

Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 07/03/2018, 13ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2018) Logo, verificando que a 

RDC nº 50/2014 não proíbe a comercialização das substâncias 

anorexígenas, apenas exigindo que sua manipulação obedeça as normas 

regulamentares da Anvisa, não vislumbro nesta sede de cognição sumária 

a violação ao direito líquido e certo do Impetrante. Isto posto, nos termos 

da fundamentação supra, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033150-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JONY XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOSEFINA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID 15704550 destes autos de Alvará 

Judicial, ajuizado por JOSEFINA XAVIER DA SILVA ALCÂNTARA E 

OUTROS. Tendo em vista que ainda não houve a citação, não há óbice à 

homologação do pedido sem o consentimento do Requerido. Dessa forma, 

com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defiro os benefícios da gratuidade 

de justiça de acordo com o art. 98 do CPC. Condeno os Requerentes ao 

pagamento de custas, contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em 

virtude de deferimento de justiça gratuita nesta sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031497-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a suspensão da Notificação 

NA nº 26221 expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, até o 

julgamento da presente ação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita em 

favor dos requerentes. Cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar 

os presentes autos. Consigno, ainda, que a parte autora deverá aditar a 

petição inicial, com a devida complementação de sua argumentação e 

pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303, §1º, I e §

º2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028898-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ADEVAIR GROTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MATIAZZI RISSO (IMPETRADO)

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028898-70.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ADEVAIR GROTO IMPETRADO: 

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, FABIANO MATIAZZI RISSO Vistos. Em 

atenção ao teor da decisão referente ao Id. 15546862, redistribuam-se os 

presentes autos ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 9 de outubro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029459-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (IMPETRANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))
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WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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: 

Vistos. DEFIRO o pedido de retificação do número do recurso voluntário, 

passando a ser o de n° 5493210/2018, diante do flagrante erro material 

contido na peça inicial. NOTIFIQUE-SE, intimando-se a d. Procuradoria 

Geral.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029444-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDA FREITAS DA SILVA COSTA OAB - 106.564.758-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 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: 1030363-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 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: 1000823-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 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: 1029217-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ANIMAIS LTDA (AUTOR(A))

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ANIMAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354752 Nr: 25184-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACI F. MASSARO-ME, ARACI DE FÁTIMA, 

MARIO CESAR MASSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423427 Nr: 7833-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739434 Nr: 36080-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA COELHO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRA NUNES DE OLIVEIRA 

ALTOÉ - OAB:13.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802557 Nr: 9023-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY BARRETO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO B. BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 12.533, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839168 Nr: 43697-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DE AZEVEDO, BASILIO MARIANO DA 

CONCEIÇÃO, ERISON LOURENÇO, CARMINDO VITOR DA SILVA, EZIDIO 

DE SOUZA MARTINS, EDSON DE ASSIS, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

LUIZ CARLOS RODRIGUES, JOÃO MARTINS DE BRITO, JOSÉ APARECIDO 
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DE ALMEIDA, MESSIAS DE PAULA, OLAVO DE ALMEIDA DE JESUS, 

ROBERTO MANOEL DE DEUS, SEBASTIÃO PRATA DA SILVA, SERGIO 

PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852971 Nr: 55745-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DIAS DE ARRUDA, ÁUREA BARTOLOMEU DA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO, BRENDALY BEZERRA BENEVIDES, CLAUDIONOR 

ALVES VIANA, DENIZ FRANCISCO CORREA, EDILEUZA FERREIRA DA 

SILVA, MARIA ISABEL LEME, LOURDES ANTONIA DA SILVA MOREIRA, 

MARIA DE FÁTIMA SANTOS CASTRO, EDINALDA PESSOA DOS SANTOS, 

FELINTO DE ALMEIDA, IZAIR PEDROSA DA SILVA ARAÚJO, MARILENE 

ACACIO NUNES DE MOURA, ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE, SUELY 

TEODORO DE OLIVEIRA, SILVIA MARIA DOS SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868191 Nr: 8095-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR MARIA DA COSTA APARECIDA, FRANCIELY DA 

SILVA OLIVEIRA, ODILZA MARQUES DA COSTA, ROSIMEIRE JOSELY 

CURADO, SEBASTIANA MARQUES DE CAMPOS, ANDERSON CASTILHO 

DA SILVA, ALMIRA DOMINGOS PEREIRA, ADRIANA ROBERTA FERREIRA 

DOS SANTOS, ROZILENE BARROS VIEIRA, BENEDITA BERNADETE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949724 Nr: 60177-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980689 Nr: 14411-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA CARVALHO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:11.010-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997461 Nr: 22375-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL VANIS TREVISAN, FERNANDO DOUGLAS DE 

ALENCAR, LUANA APARECIDA AVIER RIBEIRO, LOURIVAL FERREIRA DE 

ABREU, MIKAEL MARTOS DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO - 

OAB:15.912, ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007044 Nr: 26362-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA MARIA DA SILVA, HILDA DE OLIVEIRA RAMIRO, 

MARIA DE JESUS CHIQUETO PRATINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007770 Nr: 26692-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA, MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA BORGES, 

MARILENO MAGNO DE MAGALHÃES, SILVIA CASSIANO DE SOUZA 

EURIPEDES

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007775 Nr: 26695-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENESIO LEITE DE MAGALHÃES, JACLES GEORGE 

DE MELO, ROBERTO DE SOUZA NUNES

 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:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026632 Nr: 35118-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDERVINA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049597 Nr: 46214-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059657 Nr: 50877-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061417 Nr: 51610-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852971 Nr: 55745-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DIAS DE ARRUDA, ÁUREA BARTOLOMEU DA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO, BRENDALY BEZERRA BENEVIDES, CLAUDIONOR 

ALVES VIANA, DENIZ FRANCISCO CORREA, EDILEUZA FERREIRA DA 

SILVA, MARIA ISABEL LEME, LOURDES ANTONIA DA SILVA MOREIRA, 

MARIA DE FÁTIMA SANTOS CASTRO, EDINALDA PESSOA DOS SANTOS, 

FELINTO DE ALMEIDA, IZAIR PEDROSA DA SILVA ARAÚJO, MARILENE 

ACACIO NUNES DE MOURA, ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE, SUELY 

TEODORO DE OLIVEIRA, SILVIA MARIA DOS SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049597 Nr: 46214-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739434 Nr: 36080-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA COELHO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRA NUNES DE OLIVEIRA 

ALTOÉ - OAB:13.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802557 Nr: 9023-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY BARRETO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO B. BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 12.533, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026632 Nr: 35118-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDERVINA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061417 Nr: 51610-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 980689 Nr: 14411-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA CARVALHO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:11.010-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839168 Nr: 43697-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DE AZEVEDO, BASILIO MARIANO DA 

CONCEIÇÃO, ERISON LOURENÇO, CARMINDO VITOR DA SILVA, EZIDIO 

DE SOUZA MARTINS, EDSON DE ASSIS, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

LUIZ CARLOS RODRIGUES, JOÃO MARTINS DE BRITO, JOSÉ APARECIDO 

DE ALMEIDA, MESSIAS DE PAULA, OLAVO DE ALMEIDA DE JESUS, 

ROBERTO MANOEL DE DEUS, SEBASTIÃO PRATA DA SILVA, SERGIO 

PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007770 Nr: 26692-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA, MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA BORGES, 

MARILENO MAGNO DE MAGALHÃES, SILVIA CASSIANO DE SOUZA 

EURIPEDES

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059657 Nr: 50877-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868191 Nr: 8095-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR MARIA DA COSTA APARECIDA, FRANCIELY DA 

SILVA OLIVEIRA, ODILZA MARQUES DA COSTA, ROSIMEIRE JOSELY 

CURADO, SEBASTIANA MARQUES DE CAMPOS, ANDERSON CASTILHO 

DA SILVA, ALMIRA DOMINGOS PEREIRA, ADRIANA ROBERTA FERREIRA 

DOS SANTOS, ROZILENE BARROS VIEIRA, BENEDITA BERNADETE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949724 Nr: 60177-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997461 Nr: 22375-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL VANIS TREVISAN, FERNANDO DOUGLAS DE 

ALENCAR, LUANA APARECIDA AVIER RIBEIRO, LOURIVAL FERREIRA DE 

ABREU, MIKAEL MARTOS DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO - 

OAB:15.912, ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007044 Nr: 26362-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA MARIA DA SILVA, HILDA DE OLIVEIRA RAMIRO, 

MARIA DE JESUS CHIQUETO PRATINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007775 Nr: 26695-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENESIO LEITE DE MAGALHÃES, JACLES GEORGE 

DE MELO, ROBERTO DE SOUZA NUNES

 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:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354752 Nr: 25184-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACI F. MASSARO-ME, ARACI DE FÁTIMA, 

MARIO CESAR MASSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423427 Nr: 7833-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 355845 Nr: 26329-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Tatiana Barbosa 

Farias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores, em consonância com os valores e parâmetros 

apontados no édito sentencial.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 fei to 

executório.Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840206 Nr: 44623-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Audiência Redesignada >>> O MM. Juiz deliberou o seguinte: Diante da 

lamentável paralisação deste feito na Secretaria Unificada, tal fato acaba 

por ocasionar a inviabilidade da realização da audiência, posto que ainda 

pendente prazo para que os Requeridos arrolem suas testemunhas, aliás, 

tal constatação sequer pode ser sanada em face da ausência do 

Município, que à fls. 441 insiste na inquirição das testemunhas arroladas 

na contestação, em cotejo com o pedido do Estado que arrola as mesmas 

testemunhas que não foram intimadas. Posto isto, suspendo a solenidade, 

designando nova data para o dia 05/12/2018, às 15 horas. Intime-se o 

Município de Cuiabá acerca desta decisão, bem como as testemunhas 

arroladas pelos Requeridos (fls. 220). Nada mais havendo, foi determinado 

pelo MM. Juiz, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que se encerrasse o 

presente, que lido e achado, vai assinado por todos. Saem as partes e as 

testemunhas presentes intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 263415 Nr: 22108-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS JUNIOR RAMOS PINTO, MARCO AURÉLIO 

MONTEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, requererem o que julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003423 Nr: 24897-64.2015.811.0041

 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: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, e concedo o mandado de segurança para 

ratificar os termos da liminar deferida no nascedouro destes 

autos.Comuniquem-se a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito 

público interessada acerca desta decisão, nos moldes 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. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Encaminhem-se cópia integral dos 

autos aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados de Mato Grosso e 

de Santa Catarina, para os fins do artigo 40 do Código de Processo Penal, 

bem como ao Secretário de Estado de Fazenda de Santa Catarina, para 

ciência dos fatos e adoção das providências que entender 

cabíveis.P.R.I.C.Cuiabá, 9 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 886548 Nr: 20937-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: CLAUDIO MARIO DAS NEVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

LILIAN ROSE DE PÁDUA CORRÊA E SILVA, JULIO JOSE DE FREITAS, 

WALTER FARIA ENORÉ, ELIZABETH FERREIRA ENORÉ, ROMILDO 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, no caso concreto, o ente 

estatal, por meio do INTERMAT, já emitiu o "Termo de Quitação e 

Autorização de Escritura" (fls. 40) em favor da adquirente primitiva, Sra. 

Elizabeth Pereira Enore, documento este que se mostra suficiente para 

que se providencie a transferência do imóvel ao particular, mediante o 

competente registro na matrícula do imóvel, conforme expressamente 

disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.647/02, que 

alterou o artigo 1º da Lei Estadual nº 7.199/99.

Em face desse contexto e levando em consideração o fato de que a 

presente ação já tramita há mais de quatro anos, por medida de celeridade 

e economia processual, faculto às partes, bem como à Defensoria Pública 

Estadual que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam ao registro do Termo 

de Quitação e Autorização de Escritura no registro do imóvel, trazendo 

aos autos cópia da certidão atualizada da matrículo, com o mencionado 

registro, restando autorizado, desde já, o desentranhamento do Termo de 

Autorização de Escritura pelo interessado, mediante substituição por cópia 

autenticada nos autos.

Tal providência se mostra imprescindível, visto que com a emissão do 

Termo de Quitação e Autorização de Escritura, os entes estatatais não 

possuem mais interesse nem legitimidade para a causa, devendo haver a 

exclusão destes para que o litígio prossiga entre os particulares perante o 

juízo competente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1017726 Nr: 30820-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAMARIA PESSOA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PAULO ROBERTO PESSOA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930, CAIO VALENÇA DE SOUSA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 62, determino a intimação da 

Defensoria Pública para sanar a falha acerca do endereço do autor, bem 

como, manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito cumprindo a 

decisão de fls. 59, sob pena de extinção.

 Consigno para tanto o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1017726 Nr: 30820-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAMARIA PESSOA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PAULO ROBERTO PESSOA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930, CAIO VALENÇA DE SOUSA - OAB:PROC. ESTADO

 Ação de Obrigação de Fazer nº 30820-71.2015.811.0041 – Cód. 1017726

Requerente: Anamaria Pessoa Ribeiro.

Requeridos: Paulo Roberto Pessoa Ribeira, Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá.

Vistos, etc.

 Diante do lapso temporal transcorrido desde a última manifestação, 

determino a intimação da parte autora para informar se persiste algum 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser aplicado o art. 485, 

inciso VI do CPC.

Caso haja manifestação positiva, determino a intimação pessoal do Diretor 

do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, agende avaliação psiquiátrica do paciente e, informar ao Juízo a data 

e horário da avaliação.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002915-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

GRACIE EMILIE ZATTAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto 

ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente 

aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1003518-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NINNO OMETTO (AUTOR(A))

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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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: ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto 

ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente 

aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1007129-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

VANDA DA SILVA ARAUJO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(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: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora para que 

abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca GM, modelo 

Celta, ano/modelo, 2002/2002, placa DIQ-2457, cor verde, Chassi nº 

9BGRD08Z02G134483 e RENAVAM nº 804266263, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007130-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES ULISSES DE ALCANTARA - ME (IMPETRANTE)

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(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: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora para que 

abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca Fiat, modelo 

Uno Way Econ, ano/modelo 2009/2009, cor branca, placa NIY-7013, 

Chassi n° 9BD15844A96246678 e RENAVAM nº 127909826 , sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032225-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. Decisão: ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar a suspensão 

dos Créditos Tributários constituídos nas Notificações de Avisos de 

Cobrança da Conta Corrente Fiscal - Notificação nº. 324436.54.28.2017, 

nº. 188845.54.28.2017, nº. 254212.54.28.2017, nº. 262464.54.28.2017, e 

n. 315096.1624.59.2016, referente aos períodos 02/2015 até a presente 

data, suspendendo a aplicabilidade das penalidades previstas no Termo 

de Exclusão do Simples Nacional n. 107853/1627/68/2016, com fito de 

determinar que a Autora continue a proceder com apuração e 

recolhimento do ICMS nos moldes do Regime do Simples Nacional. Cite-se 

o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031680-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

RIO CLARO DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 
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por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora 

que receba e examine o Recurso Voluntário, protocolo nº 5529084/2018 e, 

consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária inserida no Termo 

de Intimação nº 84302003200005201031. 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 nº 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. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007618-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023463-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

ADRIANA DOS SANTOS ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028924-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

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 em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019574-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO (ADVOGADO(A))

C.R. DEALER DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024435-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON LOURENCO (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028598-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES (ADVOGADO(A))

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020191-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402696 Nr: 35363-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA BUENO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 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: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706536 Nr: 584-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMI ALIMENTOS LTDA, RICARDO AKIYOSHI 

HAYASHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760011 Nr: 12345-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FERNANDES MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774296 Nr: 27490-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMEA THAINES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775764 Nr: 29029-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:OAB/MT 11.186, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A / MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790308 Nr: 44353-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797792 Nr: 4172-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852756 Nr: 55534-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA DA SILVA, SUELI APARECIDA 

DE PAULA, ATHAIR VIEGAS AUERSWALD, CÂNDIDA DE SOUZA 

BENEVIDES, ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL, MARIA EMELINDA DE 

SOUZA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893372 Nr: 25468-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BASTOS SILVA FERNANDO, MARIA 

DA CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA PINHEIRO DE ABREU LIMA, MARINA 

RODRIGUES BARBOSA, MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI, 

MARILZA JOSÉ LOPES SCHUINA, MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ, 

MARIA ALAÍDE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARILEY SOUSA RIBEIRO, 

MARLENE DE SOUZA BOMDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936971 Nr: 53074-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955466 Nr: 2827-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 
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(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989417 Nr: 18341-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHNS, STEPHANIE THAYSSA M. FONTES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO ROCHA 

PINHEIRO - OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993119 Nr: 19930-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE MELO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996497 Nr: 21879-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA DO ALMO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SA - 

OAB:16391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019327 Nr: 31529-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDERLEIS SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027049 Nr: 35374-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027065 Nr: 35388-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO 

ESTADO - OAB:7718-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039396 Nr: 41361-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048060 Nr: 45473-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MUTZENBERG ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES DE 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064377 Nr: 52892-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LINO BARROS DA SILVA, MARILENE EUDES DE 

LIMA, LAUDELINA ROSA ARRUDA PINTO, CASSIA JANE DA COSTA 

SILVA, ADELINA JOANICE DA GUIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21295 Nr: 11118-04.1999.811.0041

 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: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO ACÁCIO DE CAMPOS - 

OAB:2244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

48716367120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do EXECUTADO, para cumprir a SENTENÇA 

proferida às fls. 31/34, efetuando o pagamento do valor, no montante de 

R$ 239,09 (duzentos e trinta e nove reais e nove centavos), atualizado em 

08/09/2010.

Resumo da Inicial: O DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DVOP propôs Ação Monitória contra 

JOSÉ VIEIRA DA SILVA objetivando o recebimento da importância de R$ 

73,95 (setenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente a título 
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executivo extrajudicial prescrito. Disse que é credor do requerido da 

importância de R$ 58, 20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos) 

referente ao cheque emitido como pagamento correspondente a tabela de 

custo de obras civis. Assentou que o título foi devolvido por insuficiência 

de fundos e que se encontra prescrito. Informou que o crédito corrigido 

importa a quantia supra a qual busca receber por meio da presente 

demanda.

Despacho/Decisão: Vistos, em substituição legal.Por se tratar de 

Execução de Sentença promovida pela Fazenda Pública, determino que se 

intime a parte executada para cumprir a sentença de fls. 31/34 na forma 

do artigo 475-J, do Código de Processo Civil, efetuando o pagamento do 

valor discriminado às fls. 45, no montante de R$239,09 (duzentos e trinta e 

nove reais e nove centavos).Não sendo efetuado o pagamento, consigno 

desde já que fica fixada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, expedindo-se mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.Expeça-se mandado.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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706536 Nr: 584-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMI ALIMENTOS LTDA, RICARDO AKIYOSHI 

HAYASHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774296 Nr: 27490-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMEA THAINES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790308 Nr: 44353-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797792 Nr: 4172-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852756 Nr: 55534-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA DA SILVA, SUELI APARECIDA 

DE PAULA, ATHAIR VIEGAS AUERSWALD, CÂNDIDA DE SOUZA 

BENEVIDES, ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL, MARIA EMELINDA DE 

SOUZA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936971 Nr: 53074-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064377 Nr: 52892-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LINO BARROS DA SILVA, MARILENE EUDES DE 

LIMA, LAUDELINA ROSA ARRUDA PINTO, CASSIA JANE DA COSTA 

SILVA, ADELINA JOANICE DA GUIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402696 Nr: 35363-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA BUENO DE FREITAS
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 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: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760011 Nr: 12345-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FERNANDES MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893372 Nr: 25468-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BASTOS SILVA FERNANDO, MARIA 

DA CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA PINHEIRO DE ABREU LIMA, MARINA 

RODRIGUES BARBOSA, MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI, 

MARILZA JOSÉ LOPES SCHUINA, MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ, 

MARIA ALAÍDE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARILEY SOUSA RIBEIRO, 

MARLENE DE SOUZA BOMDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019327 Nr: 31529-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDERLEIS SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039396 Nr: 41361-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955466 Nr: 2827-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993119 Nr: 19930-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE MELO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048060 Nr: 45473-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MUTZENBERG ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES DE 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775764 Nr: 29029-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:OAB/MT 11.186, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A / MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027049 Nr: 35374-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989417 Nr: 18341-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHNS, STEPHANIE THAYSSA M. FONTES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO ROCHA 

PINHEIRO - OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996497 Nr: 21879-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA DO ALMO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SA - 

OAB:16391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027065 Nr: 35388-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO 

ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 448216 Nr: 21808-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

requererem o que julgar cabível , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825812 Nr: 31785-20.2013.811.0041

 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: SOLARIS VEICULOS LTDA, SOLARIS VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.

Com relação à repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação 

de sentença, diante da necessidade de maiores elementos para se chegar 

a um montante exato.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. TJMT para 

fins de reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825810 Nr: 31783-50.2013.811.0041

 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: MERCANTIL POLLUX LTDA., MERCANTILPOLLUX LTDA., 

MERCANTIL POLLUX LTDA., MERCANTIL POLLUX LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - OAB:19.265, 

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIN - OAB:13.827-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.

Com relação à repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação 

de sentença, diante da necessidade de maiores elementos para se chegar 

a um montante exato.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. TJMT para 

fins de reexame necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 799768 Nr: 6196-26.2013.811.0041
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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: AMARILDO BIANCHIN, EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHEL ALEX CRESTANI, INSTITUTO DE TERRAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO CRESTANI JUNIOR, 

FERNANDO BRUNO CRESTANI, CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, AMARILDO 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B, FERNANDA 

TAVARES CALAZANS - OAB:11802, LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320, LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - 

OAB:15450-O/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) FABRICIO ALVES MATTOS, OAB/MT 12.097, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825810 Nr: 31783-50.2013.811.0041

 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: MERCANTIL POLLUX LTDA., MERCANTILPOLLUX LTDA., 

MERCANTIL POLLUX LTDA., MERCANTIL POLLUX LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - OAB:19.265, 

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIN - OAB:13.827-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.Com relação à 

repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, 

diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um 

montante exato.Via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

31 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825812 Nr: 31785-20.2013.811.0041

 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: SOLARIS VEICULOS LTDA, SOLARIS VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.Com relação à 

repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, 

diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um 

montante exato.Via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

31 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825814 Nr: 31787-87.2013.811.0041

 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: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA, DISVECO LTDA, DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.Com relação à 

repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, 

diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um 

montante exato.Via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

31 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 316656 Nr: 20181-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KANTARO MIYAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Tendo em vista a petição de fls. 149/151, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034411-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034411-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ANTÔNIO RAIMUNDO VIEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 
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em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o 

fim de que seja determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização 

de cirurgia para correção Endovascular de Aneurisma/Dissecação da 

Aorta Abdominal e Ilíacas c/ Endoprótese (ou outro tratamento igualmente 

eficaz), com UTI no pós operatório, e assegure a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, 

conforme prescrição de médico especialista (ID nº 15844885). Aduz, em 

apertada síntese, que encontra-se acometido de Aneurisma da Aorta 

Abdominal Infra-renal, e, devido à gravidade do caso, que é uma 

emergência médica, ele necessita ser submetido, urgentemente, a Cirurgia 

para Correção Endovascular de Aneurisma/Dissecação da Aorta 

Abdominal e Ilíacas c/ Endoprótese (ou outro tratamento igualmente 

eficaz), sob pena de evoluir com rompimento e morte prematura, cujo risco 

é iminente. Pontua que o pedido de cirurgia foi encaminhado para a Central 

de Regulação de vagas de Cuiabá, onde está cadastrado há meses, mas 

de acordo com informações repassadas pela equipe médica à família do 

autor, o Sistema Único de Saúde não cobriria os materiais cirúrgicos 

necessários para o caso. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 82.378,00 (oitenta e dois mil 

trezentos e setenta e oito reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada 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. In casu, o pedido de tutela provisória visa a que 

o Requerido viabilize, imediatamente, a realização de cirurgia para 

correção Endovascular de Aneurisma/Dissecação da Aorta Abdominal e 

Ilíacas c/ Endoprótese (ou outro tratamento igualmente eficaz), com UTI no 

pós operatório, e assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde e a vida do autor, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 15844885). Para tanto, instruiu a inicial com documentos 

importantes, no caso a prescrição de médico especialista, exame médico, 

tudo em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção 

dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a 

saúde como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não 

podem arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE 

PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – MEIO QUE ONERA A 

COLETIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 

PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1 – É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o 

fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 

Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a 

recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder 

Judiciário. 2 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve 

implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia 

plena a norma inserta no artigo 196 da Constituição Federal. 3 – Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 4 – Não se mostra 

viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que existem 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 

5 – Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte”. 

(Apelação / Remessa Necessária 5162/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “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). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instrui a inicial (ID nº 15844885), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Cirurgia Vascular e Radiologia, Dr. Paulo Henrique Petterle 

– CRM/MT nº 4332, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, 

tampouco a urgência da necessária realização da intervenção cirúrgica 

pretendida, nem da omissão do ente público em lhe fornecer o pleiteado 

nesta demanda, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa 

de prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de 

modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o 

melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento médico necessário a uma sobrevivência digna, 

direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É 

nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSAO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇAO 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). 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. Deste modo, 

à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE a 

realização de cirurgia para correção Endovascular de 

Aneurisma/Dissecação da Aorta Abdominal e Ilíacas c/ Endoprótese (ou 

outro tratamento igualmente eficaz), com UTI no pós operatório, e 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do autor, conforme prescrição de médico especialista (ID 

nº 15844885), preferencialmente em hospital conveniado com a rede 

pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente 

capacitada para realizar a intervenção em testilha, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 
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responsável. 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 a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que 

cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, conclusos para sentença. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Em seguida, abro vistas 

ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente 

feito. 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 por 

Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002053-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.QUIXABEIRA DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 1002053-69.2016.8.11.0041. Autuação 

15/02/2016 Última distribuição 16/03/2016 Valor da causa R$ 123.900,30- 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA Nº 1002053-69/2016 REQTE: E. QUIXABEIRA DOS 

SANTOS- CNPJ nº. 33.656.471/0001-01 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

11010 Vistos, etc... Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta 

eletronicamente – PJe – 15/02/2016, distribuída inicialmente no Juízo da 

Quarta Vara Espec. da Fazenda Pública por E. QUIXABEIRA DOS SANTOS 

- CNPJ nº. 33.656.471/0001-01, 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 da dívida ativa 

decorrentes e dos 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$ 41.768,73 (quarenta e 

um mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três 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 a nulidade da dívida 

decorrentes dos os autos de infração comprovadamente irregulares, bem 

como desconstituindo as inscrições de dívida ativa oriundas dos referidos 

autos, tendo como referência os extratos anexos, além do 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$ 123.900,30 (cento e vinte e três mil 

novecentos reais e trinta centavos), sendo que deste valor R$ 41.768,73 

(quarenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três 

centavos) de débitos prescritos, mais R$ 65.270,15 (sessenta e cinco mil 

duzentos e setenta reais e quinze centavos) de débitos em cobrança, ou 

seja, que ainda não prescreveram nem foram ajuizados, e ainda o 

montante de R$16.861,42 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um reais 

e quarenta e dois 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 R$ 123.900,30 (cento e vinte e três mil novecentos reais e trinta 

centavos) – ID nº 505532. Com a inicial vieram os documentos ID’s nºs 

505534, 505583, 505535, 505586, 505589, 505591, 505592 e 505594. Em 

16/02/2016 o Juízo da Quarta Vara Espec. da Fazenda Pública proferiu 

decisão declinando da competência para este Juízo da Execução Fiscal – 

ID nº 4881592, tendo sido os autos redistribuídos a este Juízo na mesma 

data. Autos em Gabinete, na data de 13/07/2017 a Empresa Autora 

apresentou petição na qual informou a renuncia 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 14163734. 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, 
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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 14163734), 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 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005626-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXECUTIVA TAXI LOTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Processo: 1005626-18.2016.8.11.0041. Autuação 

22/04/2016 Última distribuição 13/05/2015 Valor da causa R$ 58.917,90 – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Nº 1005626-18/2016 - PJe RQTE: 

EXECUTIVA TAXI LOTAÇÃO ME - CNPJ sob nº. 06.074.622/0001-40 

RQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 334 Vistos, etc... Trata-se AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe - 22/04/2016 e distribuída 

inicialmente no Juízo da Segunda Vara Espec. da Fazenda Pública, por 

EXECUTIVA TAXI LOTAÇÃO ME - CNPJ sob nº. 06.074.622/0001-40, 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 da dívida ativa decorrentes e dos 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$55.932,90 (cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos), referentes aos anos 2006 a 15.12.2010. No mérito, 

pretende a Empresa Autora que seja a presente ação julgada procedente, 

para declarar a nulidade da dívida decorrente dos autos de infrações 

supostamente irregulares, bem como a desconstituição das inscrições de 

dívida ativa oriunda dos referidos autos, tendo como referência os 

documentos citados acima, além das custas e honorários advocatícios, a 

serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Por fim, 

requereu a concessão da gratuidade da justiça. Em suma, aduz a Empresa 

Autora que o crédito fiscal composto de R$ 58.917,90 (cinquenta e oito mil 

novecentos e dezessete reais e noventa centavos), sendo que deste 

valor R$55.932,90 (cinquenta e oito mil novecentos e dezessete reais e 

noventa centavos) de débitos prescritos, mais R$ 2.985,00 (dois mil 

novecentos e oitenta e cinco reais) de débitos em cobrança, ou seja, que 

ainda não prescreveram nem foram ajuizados é NULO, posto que as 

multas administrativas decorrentes dos autos de infração afrontam os 
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princípios da legalidade e motivação. À causa foi atribuído o valor de R$ 

58.917,90 (cinquenta e oito mil novecentos e dezessete reais e noventa 

centavos) – ID nº 1021333. Junto com a inicial vieram os documentos ID’s 

nºs 1021334, 1021335, 1021336, 1021337, 1021339, 1021340, 1021341 e 

1021342. Em 02/05/2016 o Juízo da Terceira Vara Espec. da Fazenda 

Pública proferiu decisão declinando da competência para este Juízo da 

Execução Fiscal – ID nº 1038962, tendo sido os autos redistribuídos em 

13/05/2016. Autos conclusos, na data de 14/06/2016 por este Juízo foi 

determinada a intimação da Empresa Autora, através de seus Advogados, 

para que juntasse aos autos documentos hábeis a comprovação dos 

pressupostos indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias – ID nº 1440477. Na data de 05/07/2016 a 

Empresa Autora, através de seus Advogados, peticionou requerendo a 

gratuidade da justiça (ID nº 1515484) e apresentou Declaração firmada 

pelo Sindicato das Empresas de Transporte Públicos Alternativo de 

Passageiros do Estado de Mato Grosso – ID nº 1515501. Em 24/05/2017 a 

Empresa Autora peticionou informando a renúncia ao mandato 

procuratório outorgado à 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 

7340477. Juntou na ocasião substabelecimento – ID nº 7340499 e 

Documento de renuncia – ID nº 7340494. Na data de 13/06/2017 a 

Empresa Autora, através de seu Advogado, requereu fosse apreciada a 

juntada de documentos novos a fim de lhe ser concedida a gratuidade da 

justiça – ID nº 8135410. Juntou documentos ID’s nºs 8135847, 8135897, 

8135906, 8135911, 8135922 e 8135926. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. No presente caso, não há discussão quanto à 

possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiaria da gratuidade da justiça, 

estando tal direito hodiernamente previsto expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, in verbis: 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. (grifei e negritei). Todavia, ao 

contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, conforme 

previsão contida no § 3º do Art. 99do CPC/2015, não basta a pessoa 

jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar o fato 

de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus 

decorrentes do ingresso em Juízo. De longas datas o Supremo Tribunal 

Federal assentou o entendimento acerca da necessidade de a Pessoa 

Jurídica demonstrar sua hipossuficiência, a saber: AI 637177 AgR, Relator 

(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 

09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010; AI 716294 

ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 

31/03/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009; AI 646099 

ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

11/03/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008; Rcl 1905 

ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, DJ 20-09-2002. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça asseverou que a comprovação da miserabilidade da pessoa 

jurídica pode ser feita com documentos públicos ou particulares, desde 

que os mesmo retratem a precária saúde financeira da entidade, de 

maneira contextualizada. Exemplificadamente: “declaração de imposto de 

renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços 

aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.”- CORTE 

ESPECIAL, Rel. Ministro GILSON DIPP, EREsp 388.045/RS, julgado em 

01/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 252. Destarte, após reiteradas decisões, o 

Superior Tribunal de Justiça em 28/06/2012 editou a Súmula de nº 481, da 

qual se extrai a necessidade de comprovação prévia da hipossuficiência 

da pessoa jurídica, ou seja, sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais, sem prejuízo próprio, para lhe ser conferido os benefícios da 

gratuidade da justiça, regulada pela Lei nº 1.060/1950. Confira-se o 

verbete: Corte Especial – SÚMULA n. 481 - DJe 01/08/2012 “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” (grifei e negritei). In casu, após análise dos autos, 

percebe-se que a Empresa Autora restringiu-se em juntar apenas um 

único documento quando do requerimento da benesse intitulado 

“DECLARAÇÃO” firmada pelo Sindicato de Empresas de Transporte 

Público Alternativo de Passageiros (Pessoa Jurídica de Direito Privado), da 

qual se extrai que a referida empresa está com dificuldades financeiras, 

não trazendo aos autos qualquer documento público que fosse suficiente 

para comprovar à época da distribuição da presente ação de 

conhecimento, a sua incapacidade econômico-financeira. Assim, no caso 

presente, inexistindo elemento seguro de convicção acerca dos efetivos 

ganhos da Empresa Autora, o que enseja dúvida sobre a alegada falta de 

recursos em arcar com as custas e emolumentos decorrentes desta ação 

ou mesmo impossibilidade financeira momentânea, o que justificaria o seu 

recolhimento ao final deste processo, há de ser indeferido o pedido de 

gratuidade da justiça. Nesse sentido, pacifica é a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

AI 67196/2016, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO 

PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – 

RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, 

por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade 

da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, 

destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos 

excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação 

financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica 

estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da 

justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador 

judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua 

administração, inclusive para pagamento das custas processuais.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, Ap 109805/2016, Julgado em 22/11/2016, Publicado no 

DJE 25/11/2016) Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da 

justiça no caso presente, cumprindo à Empresa Autora proceder 

imediatamente ao recolhimento das custas devidas antecipadamente. Por 

outro lado, 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[1] o Juízo Espec. 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 SERÁ OBJETO DE 

CONHECIMENTO DESTE JUÍZO. Assim, 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[2], em 

observância ao Art. 10[3] 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. COM OU SEM a 

retificação do valor da causa, DETERMINO desde logo que se INTIME 

novamente a Empresa Autora, através de seus Advogados (com 

observação do requerimento do ID nº 7340477), para que providencie a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas devidas 
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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[4] e cancelamento da sua distribuição, nos termos do Art. 290 

do CPC/2015[5] (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[6] (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, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 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”. [2]. 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. [3]. 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. [4]. 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. [5]. 

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. [6]. 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.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502905-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO 788 Processo: 0502905-87.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO 

ENGENHARIA LTDA VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da Empresa 

Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 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. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“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 
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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.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 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. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do 

despacho inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), 

nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36332 Nr: 2927-11.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do executado 

para apresentar procuração com poderes específicos para o 

levantamento do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 241-12.2018.811.0082

 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: TRATORGEL COMÉRCIO DE MÁQUINA E 

FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SEMA - 

SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.Deixo 
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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 

CPC/2015.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 09 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 676-35.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->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): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CAB CUIABÁ S/A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9494, Fernanda Cristina Perin Câmara - OAB:17.014, Gisela 

Alves Cardoso - OAB:7725, Joanir Maria da Silva - OAB:2.324, Paulo 

Emílio Magalhães - OAB:3.632

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação 

designada para o dia 13 de novembro de 2018, às 15:00h, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 506367 Nr: 45338-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO MATEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos código nº 50637

Vistos, etc;

Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a 

ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando 

que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

cuja sessão designo para o dia 13 de novembro de 2018, às 09h, no 

Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato, 

expedindo-se o necessário.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes, bem 

como providencie-se a juntada da mídia contendo a oitiva da testemunha 

Ana Maria Lopes de Oliveira (sic. fls. 155).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391517 Nr: 3676-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINA CARNEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE)

Intimando:Réu(s): Orlandina Carneiro Gomes, Rg: 06356036 SSP BA 

Filiação: Osorio Carneiro Cunha e Leonira Carneiro Barbosa, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Sete Quadra 11 Casa 17, Bairro: Santa Maria ii, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 26 DE JANEIRO DE 2018 

NO VALOR DE R$ 24.452,85 (VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E 

CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:FLS. 201 "...Vistos, em correição. Atenda-se a cota 

ministerial retro, atualizando o cálculo da pena de multa. Após, extraiam-se 

cópias dos autos remetendo à Fazenda Pública Estadual, para as 

providências cabíveis. Por fim, arquive-se o feito com as baixas de estilo. 

Às providências. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2016. Geraldo F. Fidelis 

Neto. Juiz de Direito."

Nome do Servidor (digitador):GÉLISSON NUNES DE SOUZA, MATRICULA 

36909

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 300153 Nr: 17313-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE SOUZA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE)

Intimando:Jorge de Souza Filgueira, Cpf: 47472227153, Rg: 42793698 SSP 

MT Filiação: Lindolfo de Souza Filgueira e Isaura Tavares Filgueira, data de 

nascimento: 27/07/1969, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, casado(a), 

mecânico, Endereço: Rua:05,quadra:260 ,Nº 357, Bairro: Jardim 

Industriário ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR A PARTE RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE 

MULTA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM 

DÍVIDA ATIVA. VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 10 DE 

SETEMBRO DE 2018 NO VALOR DE R$ 26.542,89 (VINTE E SEIS MIL 

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE 

CENTAVOS).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:FLS. 361 "... Vistos, etc. Atualize-se o cálculo de pena 

de multa e, em seguida, proceda-se nova tentativa de intimação do 

recuperando Jorge de Souza Figueira, a fim de que realize o seu 

adimplemento, no prazo de 10 (dez) dias. No silencio ou na impossibilidade 

de localiza-lo, intime-o via edital. Às providências. Cuiabá 28 de Agosto de 

2018. Geraldo F. Fidelis Neto. Juiz de Direito."

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA, MATRICULA- 

36909

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391548 Nr: 7334-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRÁZ PAULO PAGOTTO - 

OAB/MT 5.201-B - OAB:5201B/M T

 Trata-se de execução penal de JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA, na 

qual cumpre a pena unificada de 13 anos, 09 meses e 03 dias de 

reclusão.

 No cálculo de pena de fl. 160 consta que o recuperando atingiu o requisito 

objetivo para progressão ao regime aberto no dia 18.09.2018.

Atestado de comportamento carcerário juntado à fl. 165.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.
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 Diante disso, ante da data apontada no cálculo de fl. 160, designo 

audiência admonitória para o dia 17.10.2018, às 14h00min.

Requisite-se o recuperando.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 374820 Nr: 16059-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Certidão de Intimação

Intimo a defesa para juntar aos autos a via original e/ou cópia autenticada 

do documento de fl. 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 119688 Nr: 6534-70.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 402, procedendo ao 

arquivamento provisório do processo até que haja o cumprimento do 

mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 163082 Nr: 10410-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CESAR ALMEIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Trata-se de execução penal de ROBERTO CESAR ALMEIDA MARQUES, 

na qual cumpre a pena unificada de 09 anos, 05 meses e 12 dias de 

reclusão.

 No cálculo de pena de fl. 264 consta que o recuperando atingiu o requisito 

objetivo para progressão ao regime aberto no dia 10.12.2017.

À fl. 311 o recuperando juntou aos autos o seu atual comprovante de 

endereço.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, ante da data apontada no cálculo de fl. 264, designo 

audiência para o dia 10.10.2018, às 14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 421659 Nr: 27215-17.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALBERTO MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 Trata-se de execução penal que tramita neste Juízo em desfavor de 

PAULO ALBERTO MOURA DE SOUZA, na qual cumpre uma pena de 04 

anos e 02 meses de reclusão.

Às fls. 92/99 a defesa do recuperando requereu a realização da 

identificação datiloscópica, argumentando, em síntese, que a pessoa 

executada nestes autos não se trata daquela que cometeu o crime e 

participou da audiência de instrução e julgamento que deu origem a este 

executivo de pena.

Foi juntada aos autos a mídia contendo a audiência de instrução e 

julgamento (fl. 120).

É o breve relatório. DECIDO.

Analisando os autos, a fim de melhor subsidiar o pedido formulado pela 

defesa, designo audiência de justificação para o dia 05.11.2018, às 14:00 

horas, ocasião em que serão colhidos imagem e áudio do recuperando, a 

fim de realizar confronto com os dados da mídia digital anexada à fl. 120.

Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a defesa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 483848 Nr: 23570-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RIZENTAL RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do(a) reeducando JULIANO 

RIZENTAL RODRIGUES CARVALHO, que cumpre a pena de 17 

(dezessete) dias de reclusão substituída pela pena restritiva de direitos na 

modalidade de frequência ao Grupo Reconstruindo Caminhos, pela prática 

do crime descrito no art. 12 do Decreto Lei nº 3688/41, c/c art. 61, II, “E” e 

“F”, c/c art. 68 do Código Penal.

Instado a manifestar, o representante ministerial requereu seja declarada a 

extinção da pena do(a) penitente, devido ao seu integral cumprimento, 

conforme relatório e declaração de fls. 98/100.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JULIANO RIZENTAL RODRIGUES CARVALHO, para todos os fins de 

direito.

Notifique-se o(a) recuperando para que efetue o pagamento da pena de 

multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 369970 Nr: 10418-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA: DRª. CARLA VICENZI BORBONATO - OAB 

22174, PARA QUE EFETUE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ACIMA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390116 Nr: 18574-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Vistos etc.

Trata-se do processo executivo de pena em nome de IGOR RAMOS DA 

SILVA.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando encontrava-se no 
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regime semiaberto, porém, no decorrer do cumprimento de sua 

reprimenda, foi preso pela prática de novo crime doloso, motivo pelo qual 

houve a sua regressão cautelar (fls. 187).

Como é sabido, prática de crime doloso no curso de execução penal é 

causa obrigatória para a regressão do regime, na forma do artigo 118, I da 

LEP. Desta sorte, é inexorável a imposição da medida no presente caso. 

Neste sentido: STJ – RHC 2.521-2 – DJU 29.03.93, p. 5262.

Com a falta grave e a nova prática delitiva demonstrou o reeducando 

encontrar-se inapto para o atual regime de pena, sendo premente a 

regressão regimental como meio de repreendendo-lhe, assegurar a sua 

ressocialização.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei n° 7.210/84, 

REGRIDO o regime de cumprimento de pena do reeducando IGOR RAMOS 

DA SILVA para o FECHADO.

Elabore-se novo cálculo de pena e, após, dê-se vista ao MP e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 366264 Nr: 6165-66.2014.811.0042

 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): ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Tertuliano 

Rodrigues Junior - OAB:12819, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9983/MT

 VISTOS,

 1. Desentranhe-se os documentos de fls. 615/618, juntado aos autos 

pertinentes.

2. Diante da informação de fls. 555, no sentido de que a Guia de Execução 

Provisória (fls. 01), tornou-se definitiva e, uma vez que houve, de ofício, 

readequação da pena do reeducando ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA 

(fls. 609/v - Recurso de Apelação 47689/2015), solicite-se ao Juízo da 

Sétima Vara Criminal da Cuiaba/MT, a remessa da Guia de Execução 

Definitiva, referente à Ação Penal nº 4666-18.2012.811.0042, em nome do 

reeducando.

3. Após a vinda, proceda-se atualização do cálculo e, em seguida, dê-se 

vista às partes.

 Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542637 Nr: 34022-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA, 

MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX, JORGECLEI MOTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO, para devolução dos autos nº 34022-48.2018.811.0042, 

Protocolo 542637, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 543043 Nr: 34415-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO. OAB/MT: 9.508

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

24/10/2018, ÀS 13:25 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 24/10/2018 às 13h25min., para 

realização da audiência (02 testemunhas). 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.: 542826 Nr: 34215-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ALVES DA SILVA, DOUGLAS GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS. OAB/MT: 15.310

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 14:40 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 14h40min., 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.: 541698 Nr: 33117-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ALEX NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RAFAEL PANZARINI. OAB/MT: 10.426

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

06/11/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Em tempo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 14h30min., quando então 

serão ouvidas 07 testemunhas de acusação, 06 de defesa, e realizado o 

interrogatório do réu. Intime-se Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410547 Nr: 15257-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FERREIRA DA SILVA, MARCOS 
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VINICIUS SALATIER DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR FERREIRA DA SILVA, Filiação: 

Jesuina da Silva Ferreira e João Ribeiro da Silva, data de nascimento: 

27/12/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 9262 0300. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS COMPAREÇA EM JUÍZO, COM A FINALIDADE DE 

LEVANTAR O VALOR DA FIANÇA APREENDIDA NESTES AUTOS. SOB 

PENA DE PERDIMENTO.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A Ç Ã O  P E N A L  P Ú B L I C A  N . º : 

15257-34.2015.811.0042(CÓDIGO: 410547) AUTOR:MINISTÉRIO 

PÚBLICORÉUS:JUNIOR FERREIRA DA SILVAMARCOS VINICIUS SALATIER 

DAS NEVESVistos etc.Compulsando os autos, constata-se que há fiança 

arbitrada nos autos, conforme Termo de Fiança de fls. 22 e 29 e 

comprovante de depósitos de fls. 53/54, diante da extinção de punibilidade 

dos acusados (fl. 100), determino a intimação pessoal dos acusados e, 

caso não sejam encontrados intime-os por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecerem em Juízo para levantamento da importância depositada à 

fls. 53/54.Não comparecendo os réus ou seus sucessores e com 

fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO 

DE FIANÇA depositada nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara 

Criminal, para posterior destinação, na forma da Resolução n.º 154/2012 

do CNJ.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494048 Nr: 33337-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em relação 

ao pedido de fls. 75/76.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº - Código: 533523

Vistos etc.

Chamo o feito a ordem, devido a decisão de fl. 14, a qual designei 

audiência, por erro material, constar a data de 09.09.2018, às 13h35min, 

de modo que, retifico a referida decisão nesse particular e determino que 

nela conste a data de 09.10.2018, às 13h35min.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 .Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do acusado CHRISTIAN, 

ainda, não apresentou Resposta à Acusação nem a justificação do 

rompimento da tornozeleira eletrônica.Sendo assim, intime-se novamente o 

defensor do réu para que, em 05 dias, manifeste-se nos autos, adotando 

as providências de seu mister, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao 

mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de 

constituir infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 

100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).Extrapolado o prazo, e se mantendo inerte o defensor, determino que 

sejam extraídas cópias da denúncia, das certidões de citação do réu 

CHRISTIAN, das certidões de decursos de prazos e da presente 

remetendo-as à OAB para apuração de infração disciplinar em razão de 

sua desídia, nos moldes do art. 34, inciso XI, do EOAB.Após, intime-se o 

acusado CHRISTIAN, para que o acusado informe se pretende constituir 

novo advogado, bem como informar o nome completo, número da inscrição 

na OAB e o telefone, no prazo de 03 (três) dias. Caso o réu não seja 

localizado no endereço, Determino que o Oficial de Justiça diligencie no 

sentido de descobrir se há algum impedimento ou erro que justifique a não 

localização do acusado já que antes esta necessidade não foi observada 

(fl. 204).Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) 

dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas 

capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública que atua nesta Vara para exercer a defesa do 

acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA - Cód. 533523

Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para análise da petição de fls. 

27/28, prejudico a audiência designada anteriormente à fl. 21.

Sendo assim, intime-se a testemunha de defesa OSCAR para que indique 

nova data para realização do ato, levando em consideração que este 

Juízo realiza audiências de Cartas Precatórias, apenas, as Terças e 

Quintas- Feiras, a partir de 13h30min as14h00min.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 321713 Nr: 757-65.2012.811.0042

 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): GUSTAVO FELIPHE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B

 AÇÃO PENAL Nº: 757-65.2012.811.0042 (Código: 321713)

RÉU(S): GUSTAVO FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA

 SENTENÇA

 1. Relatório:

O réu acima epigrafado foi agraciado com a suspensão do processo nos 

termos do art. 89, da Lei 9.099, consoante se extrai do Termo de 

Audiência à fl. 83, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante a aceitação das 

condições ali impostas.

Emerge dos autos que o prazo de suspensão decorreu sem que 

houvesse notícia do descumprimento das condições estabelecidas ou que 

estas estivessem sido revogadas.

2. Fundamentação:

Comungo do entendimento de que escoado o prazo de suspensão sem 

que houvesse revogação do benefício, é de se extinguir a punibilidade do 

agente. Neste sentido:

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRAZO EXPIRADO SEM 

REVOGAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA (ART. 89, § 5º, LEI 9.099/95). 

IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POSTERIOR. ORDEM CONCEDIDA. 

Expirado o prazo da suspensão condicional do processo, incabível, após 

esse lapso temporal, a sua revogação, pois já extinta a punibilidade. O ato 

decisório previsto no art. 89, § 5, da lei 9.099/95, tem conteúdo meramente 

dec la ra tó r i o  (TJ -RJ  -  HC:  00581479720128190000  RJ 

0058147-97.2012.8.19.0000, Relator: DES. SERGIO DE SOUZA VERANI, 

Data de Julgamento: 13/12/2012, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 12/03/2013 16:44) (grifos meus).

Com efeito, diante do decurso do prazo de suspensão declaro por 

sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GUSTAVO FELIPE DE OLIVEIRA 

SOUZA, qualificado nos autos, via de consequência, determino o 

arquivamento dos autos procedendo-se às baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494578 Nr: 33855-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN NEVES SANTOS, ELIVAN VIEIRA 

DOS SANTOS, FERNANDA ARAUJO DE SOUZA, CHRISTIAN DE SOUZA 

BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:

 .II – DOS RÉUS FERNANDA ARAÚJO DE SOUZA E JONATHAN NEVES 

SANTOS:Compulsando os autos, verifica-se que os acusados não foram 

citados pessoalmente (fls. 260/261). Diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 267 e determino que os acusados sejam citados por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responderem à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse às suas 

defesas, 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 dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuadas as citações e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abram-se novas vistas ao 

Ministério Público.III - DO ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS:Compulsando os 

autos, verifica-se que o tio do acusado informou à promotoria que o 

mesmo teria falecido, conforme manifestação de fl. 267.Contudo, este 

juízo não foi logrou êxito em encontrar a Certidão de Óbito do réu, portanto 

intime-se o Sr. Elias Pereira Franco para que apresente a este juízo a 

devida Certidão de Óbito.Às providências.Cuiabá-MT, 04 de outubro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529069 Nr: 20840-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 AÇÃO PENAL N.º 20840-91.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529069)

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de restituição, 

formulado por ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO (fls. 04/08 do apenso 

cód. 541692), de um veículo Renaut Sandero, vermelho, placa OBC 5136, 

encaminhados a este juízo, conforme ofício de fl. 92.

O Ministério Público manifestou-se à fl. 100 favorável ao pedido de 

restituição.

É a síntese.

A restituição do bem deve ser DEFERIDA.

De início, insta frisar que o bem apreendido não mais interessa à 

persecução penal, já que não é caso de bem objeto de confisco, nos 

termos do artigo 91, II do Código Penal, nem mesmo encontra base legal 

para aguardar apreendido até o trânsito em julgado, uma vez que não mais 

perdura interesse para o deslinde do processo (art. 118, CPP).

Demais disso, considerando que o requerente apresentou documentos 

suficientes a comprovar, de pronto, ser o respect ivo 

proprietário/possuidor de boa-fé (fls. 10/11 do apenso cód. 541692), bem 

como não ser o objeto produto de crime, a restituição é medida que se 

impõe.

Pelo exposto, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido de restituição do veículo Renaut Sandero, vermelho, 

placa OBC 5136, juntamente com a documentação do referido veículo, ao 

requerente ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO, mediante termo nos 

autos.

Por fim, trasladem-se as cópias necessárias dos presentes autos 

arquivando-os em seguida.

Às providências.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388001 Nr: 24164-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT

 PROCESSO Nº: 24164-66.2013.811.0042 Cód. 388001

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas das 

testemunhas policiais Maurício Rogério Martini e Jorge Rondon Junior.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.11.2018 às 15h00min.

Defiro a cota ministerial de fl. 123, determinando que sejam oficiadas as 

testemunhas policiais conforme a manifestação do Ministério Público.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2018.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº - Código: 533523

Vistos.

Defiro o requerido pela testemunha de defesa Oscar Martins Bezerra, 

contudo este juízo não tem a data solicitada disponível.

 Assim, redesigno audiência para o dia 09.09.2018 às 13h35min.

Nos termos da Súmula nº 273 do STJ , desnecessário se faz a intimação 

de advogado constituído na origem.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente deprecada, 

solicitando eventuais documentos faltantes ao Juízo deprecante.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Cumpra-se a deprecada em sua totalidade.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº - Código: 533523

Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 

04.09.2018 às 13h45min.

Nos termos da Súmula nº 273 do STJ , desnecessário se faz a intimação 

de advogado constituído na origem.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente deprecata, 

solicitando eventuais documentos faltantes ao Juízo deprecante.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 349430 Nr: 10473-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO WANDSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZA ROCHA GOMES 

DUARTE - OAB:13030, neyman augusto monteiro - OAB:3878

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR SUA 

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.: 340466 Nr: 135-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESDRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216

 Certifico e dou fé que, transcorreu em branco o prazo para o advogado 

de defesa apresentar dados bancários para restituição do valor 

apreendido.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 334202 Nr: 14815-73.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANG MARIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO 

- OAB:12760

 INTIMAR O DR LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB/MT 12.760, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 146197 Nr: 13369-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO EDSON PINHEIRO, LEANDRO 

MINETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8.268-B, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, SANDRO LANZARINI - 

OAB:11.553

 "(...)Assim, antes de designar nova data para continuação da audiência 

de instrução e julgamento, quando será inquirida a testemunha de defesa 

Wilton Massao e os acusados serão interrogados e qualificados, 

determino a notificação dos doutos Advogados do acusado Leandro 

Mineto para que se manifestem, no prazo de cinco dias, quanto a não 

localização da testemunha Jenifer e, caso insistam na sua oitiva, no 

mesmo prazo deverão fornecer o endereço atualizado da testemunha.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 489261 Nr: 28701-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO, LUIZ 

HENRIQUE LEMOS CHILENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A DRª LEIDINEIA KATIA BOSI OAB/MT 14.981, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 145910 Nr: 13117-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LEOPOLDO DA SILVA, FELIPE ALVES 

VIDAL, RUBENS ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 
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OAB:5776, RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:11397/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 "(...) POSTO ISSO, e verificando que já ocorreu a prescrição pretensão 

punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 110, §§ 1º e 2º, 

c/c art. 109, III, c/c art. 115, c/c art. 119 todos do Código Repressivo, 

decreto, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, a 

extinção da punibilidade do acusado Felipe Alves Vidal.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa, MANTENDO a 

segregação cautelar do acusado RONALDO NERES DA SILVA.No mais, 

intimo as defesas dos réus para apresentarem suas alegações finais no 

prazo legal.Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 537751 Nr: 29321-44.2018.811.0042

 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): SIMONE DE OLIVEIRA BASTOS, WELLINGTON 

JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT

 , RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet em desfavor dos 

denunciados SIMONE DE OLIVEIRA BASTOS E WELLINGTON JESUS DOS 

SANTOS. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/10/2018,às 16h20min, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os acusados dos 

termos da ação e intimem-nos da data do interrogatório.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensora Pública.Intimo o patrono da acusada via DJE.Requisite-se a 

apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.Procedam-se as 

devidas solicitações e comunicações, consoante previsão do item 7.5.1, 

números III e IV, da CNGC/MT, parte judicial.Após o cumprimento de todas 

as determinações supra, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público 

para manifestação acerca do Relatório encartado às fls. 127/128.Às 

providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526196 Nr: 18113-63.2018.811.0042

 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): BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, 

LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, RAFAELA ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa, MANTENDO a 

segregação cautelar da acusada LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA.Por 

outro lado, concernente ao pedido de prisão domiciliar feito em favor da 

acusada LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, antes de analisar o referido 

pedido, converto o feito em diligência para determinar que se OFICIE a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum, para realização de Estudo Psicossocial 

do caso, com prazo de 10 (dez) dias, para verificar a real situação que a 

prole da autuada se encontra.Com a juntada do referido estudo, colha-se 

novo parecer ministerial.Após, à conclusão. Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 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): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086/B, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interpostos, pelo MP fls. 

307, pela defesa do réu Wilison fls. 308 e pela ré Mariane fls. 317, são 

tempestivos, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação da ré 

Mariane, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 130381 Nr: 80-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON CONCEIÇÃO DE LARA 

PINTO, Rg: 1.478.542-0, Filiação: Aurivaldo de Lara Pinto e Maria 

Conceição Lima de Lara, data de nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, operador de máquinas, Telefone 

3675-3505. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar o Réu ANDERSON CONCEIÇÃO DE LARA PINTO 

para conhecimento da sentença proferida nos autos supra indicados, 

abaixo transcrito..

Sentença: ISSO POSTO, com fundamento na Doutrina, Jurisprudência e 

considerando tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia de fls. 09/10 para CONDENARo acusado ANDERSON DA 

CONCEIÇÃO DE LARA PINTO, brasileiro, convivente, operador de 

máquinas, nascido aos06/08/1982, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Aurivaldo de Lara Pinto e Maria Conceição de Lara Pinto, portado do RG n. 

14785420 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 012.981.641-84, residente e 

domiciliado à Rua 223, qd. 67, Casa 13, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, nas 

penas do Art. 306 da Lei nº 9.503/97 – embriaguez ao volante, fixando a 

sua pena privativa de liberdade em OITO MESES DE DETENÇÃO e a pena 

pecuniária de multa no valor de R$ 1.383,30 (Um Mil, Trezentos e Oitenta e 

Três Reais e Trinta Centavos), pelo fato ocorrido no dia 21/09/2008, cuja 

vítima foi A Incolumidade Pública.A pena privativa de liberdade deverá ser 

cumprida em regime aberto, conforme dispõe o Art. 33, § 2º, alínea “c” e § 

3º do Código Penal.Com fundamento no Art. 59, inciso IV c/c Art. 44, inciso 

I e § 2º, primeira parte, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 
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liberdade (DETENÇÃO) por UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, nos 

termos dos Arts. 43, inciso IV c/c 44, §º, ambos do Código Penal, na forma 

que o DD. Juízo da 2ª Vara Criminal determinar, nos autos de execução 

penal. CONDENO ainda o Acusado no pagamento das custas processuais, 

que deverão ser descontadas do valor da fiança de fls. 61 (R$ 415,00). 

Assim, transitada em julgado a sentença, proceda-se imediatamente ao 

cálculo e recolhimento das custas processuais, devolvendo-se ao Réu o 

valor remanescente, se houver, mediante recibo nos autos. 

Conseqüentemente, DECLARO EXTINTO o presente Processo Crime n.º 

16766-44/2008 – Código 130381, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO.P.R.I.N.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol 

dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações.A seguir, 

EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal respectiva, remetendo-se ao DD. 

Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital (Resolução n. 20/2013/TP), para 

cumprimento da pena e após, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e Relatórios e 

ARQUIVE-SE definitivamente.CUMPRA-SE.Cuiabá, 12 de março de 

2015.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YURI MAMED SILVA, 

digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 93016 Nr: 12470-47.2006.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARDELY DIAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleomar Ferreira Siulva - 

OAB:15495-B

 Intimação da defesa da parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: 

"ANTE O EXPOSTO RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, e 

por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado TARDELY 

DIAS DE MIRANDA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, 

IV, ambos do Código Penal.

Sem custas.

Todavia, nos termos do art. 341 e art. 343, ambos do Código de Processo 

Penal, DECRETO A QUEBRA DA FIANÇA depositada às fls. 21, 

RESTITUINDO-SE METADE DO SEU VALOR AO ACUSADO.

A outra metade da fiança deverá ser destinada ao PROUNI - PROGRAMA 

DE AÇÃO SOCIAL DA UNIMED - CNPJ 07.024.388/0001-00, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, N. 2713, 1º ANDAR - CUIABÁ/MT.

Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE.

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no item 7.16.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.".

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 520647 Nr: 12718-90.2018.811.0042

 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): JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 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 na 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 27.11.2018, às 13h30min.

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): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 502035 Nr: 41062-18.2017.811.0042

 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): JOEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de DIAMANTINO-MT, 

em 09.10.2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183720012, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pela Defesa, JORGE LUIZ VITORASSI, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 510832 Nr: 3491-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 01 de 

novembro, às 14h30min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.
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Caso haja advogado constituído na origem, para 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.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 322491 Nr: 1611-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, 

RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Código: 322491

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.141/142) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência única de instrução e julgamento para o dia 21 

janeiro de 2019, às 14:30.

 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, 4 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 464961 Nr: 38144-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS, JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, E OUTROS - OAB:, FABRICIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, Kaio Gabriel P Gomes - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19249/MT

 [...]JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os 

denunciados PATRIQUE GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, convivente, 

corretor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 08.04.1981, portador do RG n° 

13092844 SSP/MT e cadastrado no CPF n°. 702.257.811-87, filho de João 

da Silva Filho e Maria Regina Gonçalves da Silva, residente e domiciliado 

na Rua Frei Caneca, n°. 137, bairro Renascer, em Cuiabá/MT e JULIENE 

MOURA MENDES, brasileira, convivente, natural de Cáceres/MT, nascida 

em 10.04.1993, portadora do RG n° 2349888-9 SSP/MT e cadastrada no 

CPF n°. 049.536.251-45, filha de Maria Helena de Moura Mendes, residente 

e domiciliada na Rua 10, Quadra 12, casa 12, bairro Jardim Industriário II, 

em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

(...)DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu PATRIQUE GONÇALVES DA 

SILVA nas penas do artigo 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) 

dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO 

e MANTIDA a prisão cautelar.•CONDENADA a ré JULIENE MOURA MENDES 

nas penas do artigo 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva 

fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO e 

DETERMINANDO a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com retirada da 

tornozeleira eletrônica. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514071 Nr: 6616-52.2018.811.0042

 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): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, compareceu a doutora Katia Valadares Silva OAB/MT 23270/O 

informando que estaria substituindo a doutora Leidineia Katia Bosi, que em 

razão de um contratempo não poderia estar presente ao ato. Assim, 

DEFIRO o requerido e nomeio a doutora Katia Valadares, para o ato. Em 

seguida constatou-se a ausência da testemunha de defesa RENATA 

PIRES DE ARRUDA, a qual deveria ter comparecido independente de 

intimação conforme ficou estabelecido na ata de audiência de (fls. 

118/119). Assim, intime-se a patrona do acusado, para que se manifeste 

acerca da testemunha no prazo de 5 dias sob pena de desistência tácita. 

Cumpra-se.[...]

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 104909 Nr: 9840-81.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERRETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Rodrigo Ferreti, Rg: 950.391 SSP MT Filiação: Vicente 

Ferreti e Zenita Maria Ferreti, data de nascimento: 20/01/1977, 

brasileiro(a), natural de Cruz alta-RS, solteiro(a), advogado, Endereço: 

Rua das Dálias, N.º 94 (Jd. Cbá) Ou Rua João Carlos Pereira Leite N.º 737, 

Bairro: Jardim Cuiabá Ou Aráes., Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU da sentença de pronúncia proferida às fls. 

338/343

Resumo da inicial:Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos 

autos constam, encontra-se o denunciado RODRIGO FERRETI, incurso nas 

penas do artigo 121, § 2°, I e IV, c/c artigo 14, II e 61 II, "h", do Código Penal

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu RODRIGO FERRETI, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções penais previstas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 371924 Nr: 12637-83.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Poquviqui de Oliveira - 

OAB:16601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER OAB/MT 13.914 , para audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 31/01/2019, às 15:30 horas, nos autos 

em apreço

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 407409 Nr: 12012-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CORREIA DA SILVA, WILLIAN 

VINICIUS LOPES SOARES, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, NADESKA 

CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12368-B/MT

 Assim, diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia apresentada pelo Ministério Público, para CONDENAR os réus 

WELITON CORREIA DA SILVA à pena prevista no artigo 14 da Lei 

10.826/2003 e WILLIAN VINICIUS LOPES, às penas previstas nos artigos 

12 e 14 da Lei 10.826/2003;

CONDENO, também, o réu AUGUSTO CARVALHO FRUTOSO à pena 

prevista no artigo 333, caput, do Código Penal;

Por outro lado, ABSOLVO os acusados WELITON CORREIA DA SILVA e 

WILLIAN VINICIUS LOPES, qualificados nos autos, da imputação do crime 

previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, com base no que dispõe o 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria da Pena

RÉU WILLIAN VINICIUS LOPES SOARES

 DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e tendo em vista que a pena prevista para este delito 

é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, fixo a pena-base 

no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, 

todavia, como fixei a pena-base, em seu mínimo legal, deixarei de 

considerá-la.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à 

base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu WILLIAN VINICIUS 

LOPES SOARES, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime 

por ele praticado.

DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e tendo em vista que a pena prevista para este delito 

é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa., fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e multa de 10 (dez) 

dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 01 (um) ano de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, à base 

de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu WILLIAN VINICIUS 

LOPES SOARES, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime 

por ele praticado.

5 - Pena final e definitiva (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos delitos 

praticados pelo acusado, resulta na pena total de 02 (dois) anos de 

reclusão pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e 01 (um) ano de 

detenção, pelo delito de posse irregular de munição e 20 (vinte) dias/multa, 

pena esta, que imponho ao réu WILLIAN VINICIUS LOPES SOARES, como 

medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

6 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme 

disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Em razão disto, verificando 

que não está preso e que nestes autos não é o caso de decretação de 

prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 7 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade ora imposta ao réu WILLIAN 

VINICIUS LOPES SOARES, por 02 (duas) penas restritivas de direito (§ 2º, 

última parte), cujas condições deixo para serem fixadas pelo Juízo da 

Execução Penal.

 Dosimetria da Pena

RÉU WELITON CORREIA DA SILVA

DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes criminais, anexa.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e tendo em vista que a pena prevista para este delito 

é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, fixo a pena-base 

no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência, motivo pelo qual, efetuo a compensação entre elas. 

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO . 

COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. WRIT NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...)

3. O concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico 
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valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser 

aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a 

Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro 

Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as 

especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase 

da dosimetria da pena.

4. Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do 

Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a 

especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a 

atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu 

multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante 

prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua 

compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em 

estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da 

proporcionalidade. In concreto, a confissão espontânea deve ser 

compensada com a única agravante subjetiva da reincidência, ainda que 

específica, o que culmina na redução da pena final do crime do art. 14 da 

Lei 10.826/03 para 2 anos de reclusão.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir 

a pena do paciente para 2 anos de reclusão”. (HC 439.151/ES, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 

12/06/2018)

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base 

de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu WELITON 

CORREIA DA SILVA, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo 

crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, 

conforme disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal por se tratar de 

réu reincidente. Em razão disto, verificando que não está preso e que 

nestes autos não é o caso de decretação de prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 Dosimetria da Pena

RÉU AUGUSTO CARVALHO FRUTOSO

DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e tendo em vista que a pena prevista para este delito 

é de detenção, de 01 (um) ano, e multa, fixo a pena-base no seu mínimo 

legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, 

à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos 

até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 01 (um) ano de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, à base 

de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu AUGUSTO 

CARVALHO FRUTOSO, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo 

crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme 

disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Em razão disto, verificando 

que não está preso e que nestes autos não é o caso de decretação de 

prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 6 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade ora imposta, por 02 (duas) penas 

restritivas de direito (§ 2º, última parte), cujas condições deixo para serem 

fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

 Fica, desde já, autorizada a detração quanto ao período que esteve 

custodiado preventivamente, em obediência ao expressamente disposto 

no artigo 42 do CP.

A multa e as custas, já fixadas, serão recolhidas na forma do que dispõem 

os artigos 49 e seguintes do CP, a qual deverá ser descontada do valor 

recolhido a título de fiança.

O restante do valor da fiança que foi recolhida conforme consta a fls. 133 

(descontada a multa), deverá ser depositado, com os juros e as devidas 

correções zerando as referidas contas, na conta indicada em nome do 

advogado Luciano Augusto Neves, que possuiu poderes para tal fim (fls. 

280).

Com relação aos valores apreendidos, a fls. 40 e depósito a fls. 57, uma 

vez que foi comprovado que se trata de produto do crime, e a arma de 

fogo, munições e aparelho bloqueador e um bloqueador de sinais de 

satélite, declaro o perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, alínea 

“a” e “b” do Código Penal).

No tocante à arma de fogo, munições e aparelho bloqueador e um 

carregador de sinais de satélite, encaminhem-se ao Comando do Exército 

(art. 25 da Lei nº 10.826/2003).

 Diante dos fatos relatados pelas testemunhas Mayara Stephem de 

Almeida e Kelvy Stephn de Aquino que evidencia a prática do delito de 

corrupção ativa (crime militar) por parte dos Policiais Militares Reginaldo 

Jorge Magalhães e Renato Carradine e, em atenção ao requerido pelo 

Ministério Público, extraía-se cópia integral desta ação e remeta-se ao 

juízo militar para as providências cabíveis.

Publique-se. Inserida a sentença no Sistema Apolo, estará registrada.

Intimem-se e efetivem-se as comunicações de praxe.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 439095 Nr: 15592-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MOREIRA, 

BALTAZAR LUZ DE SANTANA, CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA, 

JOÃO LUIS BARANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARTA XAVIER DA SILVA 

- OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455, TAIS 

CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO desde 28.09.2018 e até a presente data não 

o devolveu, intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a 

CNGC no "Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, 

independentemente de mandato judicial colacionado aos autos, bem como 

ao estagiário cujo nome constar em instrumento de procuração ou que 

esteja devidamente credenciado na forma do que dispõe esta seção, é 

assegurado o direito de extração de fotocópia de processos findos ou em 

andamento, podendo retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos 

de sigilo, aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou 

ainda nos em que haja decisão judicial restringindo o acesso, por motivo 

relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."]?

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 148788 Nr: 16113-08.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, LUIZ EUGENIO DE GODOY, GERALDO 
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LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA - OAB:10960, 

GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:, PAULO HUMBERTO 

BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos das Ações Penais n. 

16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042, para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 

13033-36.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao 

pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo 

aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no 

valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época 

dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime 

inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

- JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no 

valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época 

dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime 

inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

- NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042), 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) 

dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida 

em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual 

recurso em liberdade.

2) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA 

COSTA GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade 

avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos 

termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos nº. 

16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042).

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167038 Nr: 14343-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 Autos n.º 5107-91.2015.811.0042 – ID. 400857

14343-43.2010.811.0042 – ID. 167038

Julgarei em conjunto os processos n. 400857 e 167038 em razão das 

condutas adotadas pelo Réu e demais Corréus na Operação ARCA DE 

NOÉ ter demonstrado a utilização de um mesmo modus operandi, entre os 

anos de 1999 a 2002, as quais resultaram em desvios de recursos 

públicos da Assembleia Legislativa Estadual por meio de emissão de 

cheques a empresas “fantasmas”. Sendo assim, conclui-se pela reunião 

de todos os processos, para sentenciamento conjunto, por economia 

processual.

PROCESSO Nº 5107-91.2015.811.0042 – ID. 400857

Empresa: F. R. DA SILVA COMÉRCIO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou JOSÉ GERALDO RIVA como incurso 

nas sanções do artigo 312, caput, c/c art. 327, § 2º, por 16 (dezesseis) 

vezes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e pelo crime previsto no 

artigo 1º, V, § 1º, II e § 4º da Lei nº 9.613/98, também praticado 16 

(dezesseis) vezes, trata-se de ação penal em que foram denunciados o 

Réu e outros 8 (oito) acusados pela prática de crimes de peculato e 

lavagem de dinheiro devidamente qualificados pelos fatos que expõe a 

seguir:

A denúncia oferecida pelo MPE em 11.07.2006, narra o seguinte:

 “Apurou-se no incluso Procedimento administrativo nº 

000138-01/2006-GEAP/PGJ, composto por cópia integral do Inquérito Civil 

nº 142/2004 (GEAP:000411-02/2004), que os denunciados, associados 

entre si de modo permanente para o fim de praticar crimes, apropriaram-se 

de recursos públicos estaduais, da ordem de R$ 800.594,00 

(OITOCENTOS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), forjando 

operações comerciais entre a Assembleia Legislativa Estadual e a 

empresa de fachada F.R. DA SILVA COMÉRCIO-ME, adredemente utilizada 

para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos estaduais.

No desenrolar da operação “Arca de Noé”, desencadeada pela Polícia 

Federal, em conjunto com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, com 

o objetivo de desmantelar organização criminosa então chefiada pelo 

“Comendador” João Arcanjo Ribeiro, o Ministério Público Estadual pediu e 

obteve, através de medida judicial de exceção ao sigilo bancário (fls. 

722/738), a transferência de sigilo bancário de conta de titularidade da 

Assembleia Legislativa (Conta corrente nº 86.100, Agência Setor Público – 

Cuiabá, Banco do Brasil S.A), tomando conhecimento, nesta ocasião, de 

16 (dezesseis) pagamentos suspeitos realizados pelo Legislativo Estadual 

à empresa F.R. DA SILVA COMÉRCIO- entre junho/2000 e outubro/2002, 

através de cheques. (...)

Assim, considerando-se o número de cheques emitidos em operações 

fraudadas entre a Assembleia Legislativa e a empresa F.R. DA SILVA 

COMÉRCIO-ME, tem-se 16 (dezesseis) crimes da mesma espécie, qual 

seja, peculato, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, e 

maneira de execução, (continuidade delitiva), em concurso formal 

impróprio com o crime do artigo 1º, V, §4º da Lei Anti Lavagem de 

Dinheiro.

Encerrou-se a peça acusatória requerendo-se seu recebimento, ;e 

condenação de JOSÉ GERALDO RIVA como incurso nas penas do artigo 

312, caput, c/c a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 

327, § 2º, ambos do Código Penal, por 44 (QUARENTA E QUATRO) 

VEZES, nos termos do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), 

em concurso formal impróprio (parte final do artigo 70 do Código Penal) 

com o crime fixado no artigo 1º, V, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/98 

(lavagem de dinheiro), que também praticou 44 (QUARENTA E QUATRO) 

VEZES, nos termos do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva) e 

ambos combinados com o artigo 288, caput do Código Penal (quadrilha), 

em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Pois bem.
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Devidamente citado em 21.03.2007, fls. 1159/1160, JOSÉ GERALDO RIVA 

apresentou resposta à acusação às fls. 1167/1177.

Foram ouvidas as testemunhas José Américo Fagundes Júnior, Lodir 

Manoel Heitor, Kátia Maria Aprá, Edil Dias Correia, Raquel Alves Coelho, 

Romildo Rosa do Nascimento, Celso Emílio Calhao Barini, Adriangelo 

Antunes de Barros, Antônio José Campos Ferraz, Joacir Geraldo do 

Nascimento, Wanderley de Oliveira, Adão Rodrigues de Oliveira, Emanuel 

Pinheiro, Silval da Cunha Barbosa, Mauro Delfino César e Valter Albano da 

Silva (fls. 1971/1972, 1988/1991, 1993/1995, 2031/2035 , 2172/2174 e 

CD-ROM de fls. 2187/2190).

Audiência de instrução realizada em 14.04.2016 (fls. 2172/2155).

Procedido o reinterrogatório do réu JOSÉ GERALDO RIVA, este confessou 

as condutas imputadas nas ações penais n. 167801, 167071, 167229, 

400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 167239, 167234, 400929, 

400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 167231, 167038, 167038, 

167227, 167091 e 167059. (fls. 2224/2226).

O Ministério Público protocolou memoriais finais em 01.02.2017, 

requerendo que seja julgada totalmente procedente a denúncia para 

condenar o acusado JOSE GERALDO RIVA pelas práticas dos crimes 

tipificados na denúncia (fls.4922/4944).

A defesa do acusado JOSE GERALDO RIVA protocolou memoriais finais 

no dia 15/03/2017, pugnando preliminarmente pela: 1) Incompetência 

absoluta da Justiça Estadual 2) Atipicidade do delito da lavagem de 

dinheiro.

 Caso a condenação seja medida a se impor, requereu também: 1) fixação 

da pena-base no seu mínimo legal. 2) aplicação da atenuante da 

confissão. 3) aplicação do instituto da delação premiada. 4) aplicação do 

“fictio iuris” da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP. 

(fls.2262/2429)

A defesa requereu também, nas demais ações penais em trâmite nesta 

unidade judiciária, a extensão dos efeitos da decisão judicial que 

sobrestou as ações penais do acusado Humberto Bosaipo, em virtude da 

Exceção de Suspeição n. 110927/2017.

Pois bem.

Julgarei os pedidos da defesa de fls. 2262/2429 e por se tratar de pedidos 

iguais em todos os processos (400857/167038) terão eficácia para todos.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A Defesa do acusado requer que seja feita a remessa dos autos para 

Justiça Federal de 1ª Instância, entretanto consigno que nestes autos o 

acusado está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 312, caput, c/c art. 327, § 2º, nos termos do art. 71 todos do 

Código Penal e pelo crime previsto no art. 1º, V, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98.

Como visto a denúncia não imputa ao acusado o crime de funcionamento 

irregular de instituição financeira, o qual foi objeto de investigação nos 

autos do Inquérito Policial nº 0055001-82.2012.4.01.0000/MT, que tramitou 

perante o TRF1 e foi arquivado em 21/01/2015, conforme comprovam a 

cópia da decisão e do parecer do Ministério Público Federal, juntados às 

fls. 4723/4732.

Veja que naqueles autos eram investigadas as condutas de 

funcionamento irregular de instituição financeira (art. 16, da Lei 7.492/86), 

formação de quadrilha (art. 288, do CPP) e a lavagem de dinheiro (art. 1º, 

da Lei 9.613/98), esses dois últimos vinculados ao crime financeiro.

Embora os crimes investigados nos autos do Inquérito Policial retro citado 

sejam decorrentes da denominada “Operação Arca de Noé”, conforme 

bem frisou o Ministério Público Federal na manifestação, cuja cópia foi 

juntada pela defesa, “Já responde o Deputado Riva – e outros – por este e 

outros crimes junto à Justiça Comum, pois há provas nos autos da 

“Operação Arca de Noé” da ocorrência de intricado esquema de lavagem 

de dinheiro, com participação do Deputado Riva, vinculado, porém, a 

crimes de peculato, praticados em desfavor da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, vale dizer, e, portanto, delitos de competência da 

Justiça comum (fls. 748; relatório da Autoridade Policial)” (fls. 4728).

Assim, é equivocado o entendimento da defesa, tratando a denúncia 

sobre crimes da Justiça Estadual, sem mais delongas, INDEFIRO a questão 

de ordem suscitada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em decisão preferida no dia 31.8.2016, foram indeferidas todas as 

diligências requeridas, por se tratar de um pedido irrelevante. Durante todo 

o processo, a defesa não levantou tal tese, de que haveria documentos 

falsificados nos autos. Sendo assim, não merece prosperar tal argumento 

da defesa.

DA ATIPICIDADE DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

A defesa argumenta que:

“Indene de dúvidas a ausência de qualquer conduta do requerido para 

ocultar e/ou dissimular a origem do capital ilícito apropriado, além do que, 

tal conduta reflete mero exaurimento do delito de peculato na medida em 

que os valores foram utilizados para saldar dívidas junto às empresas do 

Sr Arcanjo entre outros débitos de campanha, motivo pelo qual não se 

subsomem ao delito capitulado.” (fls. 4969v).

Dito isso, vejamos.

O delito de lavagem de dinheiro imputado ao acusado assim está definido 

na Lei n° 9.613/98:

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de crime:

(...)

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou 

preço para a prática ou omissão de atos administrativos.

Na análise do crime de lavagem de dinheiro imputado ao acusado, de 

acordo com a doutrina e jurisprudência, o seguinte raciocínio deve ser 

feito: a) houve o crime antecedente? b) qual o valor auferido com o crime 

antecedente? c) onde e de que forma o valor, ou parte dele, direta ou 

indiretamente, foi utilizado? d) ao utilizar esse valor, ficou caracterizada a 

intenção, ou seja, o dolo específico "de ocultar e dissimular a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens e 

valores provenientes" do crime antecedente?

No caso concreto, cabível a presente demanda, eis que consta na 

denúncia a existência de crime antecedente. O acusado responde, além 

da prática do crime de lavagem de dinheiro, também pela prática delituosa 

do crime de peculato.

Cabível a demanda, pois o crime mencionado no parágrafo anterior se 

caracteriza como crime antecedente do de lavagem de dinheiro.

 Há independência de um crime para o outro, podendo inclusive, ocorrer - 

como é frequente -, quem não tenha praticado o crime antecedente, ter 

praticado, exclusivamente, o crime de lavagem de dinheiro, bastando para 

tanto que, no momento do ato, tenha a consciência da ilicitude da origem 

dos bens, direitos e valores.

Tal independência processual e material é ditada pelo artigo 2°, inciso II, e 

§ 1°, da Lei 9.613/98:

 Art. 2°

 II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes 

referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país;

§ 1° A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do 

crime antecedente, sendo

puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento 

de pena o autor daquele

crime.

 Nesse sentido precedente do STJ:

 .

O delito de lavagem de dinheiro é autônomo e independente dos crimes 

antecedentes, motivo pelo qual pode se configurar mesmo sem que os 

demais sejam alvo de sentença condenatória. Precedentes. (STJ, HC 

87843/MS, Rel. Jane Silva - Des. Convocada TJ/MG, Sexta Turma, 

25/11/2008, DJe 19/12/2008, grifei).

Isto posto, caracterizado em tese (teoria da asserção) o crime 

antecedente previsto na denúncia, a configuração dos demais requisitos 

para comprovação do crime de lavagem de dinheiro, rejeito a presente 

preliminar.

FUNDAMENTAÇÃO

A denúncia é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes narrados encontram-se 

demonstradas pela confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA e 

corroboradas pelas demais provas juntas no decorrer da persecução 

criminal.

Em situação semelhante o c. STJ decidiu:

“ P E N A L . P R O C E S S U A L  P E N A L . P E C U L A T O . O P E R A Ç Ã O 

GAFONHOTO.CONDENAÇÃO.DELAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR 

OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES.

As provas testemunhais, obtidas por meio de delação premiada, em 

consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da 

persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a 

condenação do agente. Precedentes. (AgRg no AREsp 422441/RR – 

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18/08/2015).
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Dito isso, vejamos.

Conforme narrado por JOSÉ GERALDO RIVA, a desarticulação do grupo 

criminoso que atuava na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso veio à tona no desenrolar da Operação “Arca de Noé”, 

desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com os Ministérios Público 

Federal e Estadual.

Na fase do inquérito policial foram constatados cheques emitidos pela 

ALMT, tendo como favorecido a empresa F.R. DA SILVA COMÉRCIO, resta 

demonstrado que dos 14 (quatorze), emitidos em favor da empresa citada, 

8 (oito) cheques foram descontados diretamente em caixa R$ 374.548,00 

(trezentos e setenta e quatro mil).

Extrai-se, também, que a empresa F.R. DA SILVA COMÉRCIO e outras 

foram montadas exclusivamente para viabilizar o desvio de dinheiro 

público mediante simulação de produtos e serviços pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O réu, ao ser questionado sobre as empresas narrou que: “algumas 

empresas existiam, outras foram abertas (...) para resolver essas 

questões das contas ai, sem expor fornecedores, umas empresas vão 

ser criadas e outras já existem” (CD-ROM de fls. 2226).

Os saques dos cheques eram realizados pelos próprios representantes 

da ALMT, os quais eram endossados (assinatura falsa) e do contrato da 

empresa fictícia, efetuavam pessoalmente a retirada do dinheiro, 

comprovando assim o desvio e apropriação ilícita do dinheiro público.

Em seu interrogatório JOSÉ RIVA descreveu a operação e confirmou que 

os funcionários do banco desconsideram as irregularidades no 

procedimento e facilitavam os saques:

“(...) eu perguntei pra eles uma vez, mas o banco pagava com facilidade, 

porque se eu Geraldo Riva pegar um da senhora nominal para mim ir no 

banco receber, vou ter dificuldade, um monte de exigência, se não tiver 

um documento, alguma coisa, não paga, mas a relação que a assembleia 

tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os 

funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele 

carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que as vezes era um 

contrato de nome de uma pessoa laranja e até falecida, eles pagavam, era 

assim que funcionada.(...) – CD-ROM de fls.2226

A confissão do Réu ratificou as provas e os fatos da denúncia, o 

esquema durou durante anos na ALMT, causando enormes prejuízos ao 

erário. Nesse especifico caso, o grupo forjou diversos documentos com o 

fim de dar aparente regularidade à empresa F.R. DA SILVA COMÉRCIO, 

que prestava serviços fictícios, sendo manipulada sua vitória no 

procedimento licitatório e recebendo os valores dos “serviços”, cujo valor 

era rateado entre os integrantes do grupo criminoso.

JOSÉ RIVA declarou em Juízo “todo material e serviço era atestado pela 

secretaria geral e não pela secretaria de patrimônio, porque essa era uma 

forma de ocultar dos servidores, de alguns servidores que estava 

acontecendo uma fraude (...)”. CD-ROM de fls. 2226.

Acerca da relação mantida entre a Assembleia Legislativa e a Confiança 

Factoring, JOSÉ RIVA declarou que:

“que retirava para dar pra factoring também, ou eles mesmo retiravam, por 

eles tinham essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles 

que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de 

chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma 

regra o pagamento ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa 

(...)” - CD-ROM de fls. 2226.

 Destaca-se ainda o depoimento prestado por Romildo Rosa do 

Nascimento, motorista do réu na época, declarou que se dirigiu algumas 

vezes a Confiança Factoring com a finalidade de buscar cheques (fls. 

1972).

Frisa-se que o desfalque foi realizado por 14 (quatorze) pagamentos 

mediante cheques da ALMT à empresa “fantasma” F.R. DA SILVA 

COMÉRCIO, de maneira esquematizada e articulada do réu e seus 

cumplices.

Dessa forma, resta comprovado o peculato, pois os desvios de dinheiro 

da ALMT evidenciam a prática do artigo 312 do Código Penal.

Pois bem.

Tipifica-se como crime de lavagem de dinheiro, a ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores proveniente direta ou 

indiretamente dos crimes relacionados no art. 1º da Lei nº 9.613/98, sujeito 

o agente à reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.

No presente feito, restou demonstrado que necessitando de dinheiro para 

pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas 

eleitorais, o então deputados JOSE GERALDO RIVA e Humberto Bosaipo 

recorreram à Confiança Factoring, onde emprestaram dinheiro, e, em 

troca, para garantir a quitação dos referidos empréstimos, entregaram à 

Factoring cheques emitidos contra a conta-corrente da ALMT, o que fica 

evidente pela confissão do Réu e corroborado pelas demais provas.

Nesse sentido, resta demonstrado que os cheques de numeração 3701, 

4402 e 4410, foram compensados em conta-corrente da Confiança 

Factoring, com o intuito de ocultar a origem do dinheiro (fls. 806).

Portanto, é evidente, que dos 14 cheques a F.R. DA SILVA COMÉRCIO, 

pelo menos os três acima foram compensados na conta da Confiança 

Factoring, demonstrando a habitualidade do delito e a trajetória ilícita do 

dinheiro desviado, bem como a lavagem.

O réu JOSÉ RIVA em sua confissão esclareceu o motivo de toda trama, 

vejamos:

“O que isso me facilitou eu não posso negar, facilitou campanhas mais 

fáceis, lógico o caminho da facilidade que os deputados tinham de fazer 

uma campanha, porque a facilidade do dinheiro era muito grande”. – 

CD-ROM de fls. 2226.

Em face de todo exposto o único caminho possível é a condenação do réu 

nos exatos termos da denúncia.

CÁLCULO DA PENA.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no 

art. 59 e 68, ambos do CP, de forma fundamentada, tudo em atenção ao 

mandamento constitucional previsto no art. 98, IX, da CF.

Com relação ao delito do art. 312 do CP (Peculato).

JOSÉ GERALDO RIVA responde a outras ações penais, mas sem ainda 

julgamento, motivo pelo qual deve ser considerado como sem 

antecedentes negativos.

Conduta social e personalidade do réu são elementos neutros.

A culpabilidade do agente é altíssima, pois na condição de gestor da 

ALMT, aproveitou-se do apoio e boa-fé da população que o elegeu, 

optando agir contra a sociedade e contra a Administração Pública, 

valendo-se da posição privelegiada de “líder” que possuía para garantir o 

funcionamento e lucratividade de seus intentos delituosos, revelando 

intenso dolo de agir, inclusive premeditação nas condutas criminosas.

Nesse ponto, é importante registar que o agente através da criação ilícita 

de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de 

recursos públicos. É certo que o grupo chefiado pelo acusado agia como 

se sócio fosse das receitas do Estado.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que 

ocorreu de fato o desvio dos recursos de importâncias milionárias. 

Ademais, para dificultar possíveis investigações e o encobrimento de seus 

atos ilícitos, fazia com que os desvios passassem despercebidos como se 

fossem pagamento a empresas que prestavam serviços para ALMT.

Os motivos do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadar 

fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta 

que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina 

estatal para finalidade espúria e em seu próprio benefício.

 As consequências foram graves e perturbadoras da ordem pública, 

notadamente diante o alto desprezo pelos padrões morais e éticos 

exigidos para um deputado, eis que o crime auxiliou em suas eleições ao 

pleito, além dos danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas 

democráticas.

As circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena 

acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos 

de reclusão.

Não há agravante a ser reconhecida. Presente a atenuante da confissão, 

a qual reconheço de acordo com entendimento do STJ, posto isso reduzo 

a pena em 6 (seis) meses, encontrando-se em uma pena de 5 (cinco) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento do art. 327, § 2º do Código Penal, porquanto 

o Gestor da ALMT, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de 

direção, ainda que na condição de 1ª Secretário, na condição de 

Presidente ou na condição de Presidente informal ou de fato, motivo pelo 

qual sua pena deve ser aumentada em 1/3, alcançando o patamar de 07 

(seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aplico o benefício da Colaboração Premiada Unilateral, posto que a 

colaboração espontânea do réu (CD-ROM de fls. 2226) levou ao 

esclarecimento de infrações penais e autoria em especial nos processos 

167801, 167071, 167229, 400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 

167239, 167234, 400929, 400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 

167231, 167038, 167038, 167227, 167091 e 167059.
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A cooperação se demonstrou produtiva e eficaz para o sucesso da 

persecução penal, razão pela qual a pena deverá ser diminuída em 1/3, 

passando ao patamar de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão.

Com relação ao delito do art. 1, § 1º e 4º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de 

dinheiro).

JOSÉ GERALDO RIVA responde a outras ações penais, mas sem ainda 

julgamento, motivo pelo qual deve ser considerado como sem 

antecedentes negativos.

Conduta social e personalidade do réu são elementos neutros.

A culpabilidade do agente é altíssima, pois na condição de gestor da 

ALMT, aproveitou-se do apoio e boa-fé da população que o elegeu, 

optando agir contra a sociedade e contra a Administração Pública, 

valendo-se da posição privelegiada de “líder” que possuía para garantir o 

funcionamento e lucratividade de seus intentos delituosos, revelando 

intenso dolo de agir.

Nesse ponto, é importante registar que o agente através da criação ilícita 

de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de 

recursos públicos. É certo que o grupo chefiado pelo acusado agia como 

se sócio fosse das receitas do Estado.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que 

ocorreu de fato o desvio dos recursos de importâncias milionárias. 

Ademais, para dificultar possíveis investigações e o encobrimento de seus 

atos ilícitos, fazia com que os desvios passassem despercebidos como se 

fosse pagamento a empresas que prestavam serviços para ALMT.

Os motivos do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadar 

fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta 

que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina 

estatal para finalidade espúria e em seu próprio benefício.

 As consequências foram graves e perturbadoras da ordem pública, 

notadamente diante o alto desprezo pelos padrões morais e éticos 

exigidos para um deputado, eis que o crime auxiliou em suas eleições ao 

pleito, além dos danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas 

democráticas.

As circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena 

acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos 

de reclusão.

Não há agravante a ser reconhecida. Presente a atenuante da confissão, 

a qual reconheço de acordo com entendimento do STJ, posto isso reduzo 

a pena em 6 (seis) meses, encontrando-se em uma pena de 6 (seis) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão

 Presente a causa de aumento do art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, pelo delito 

ter sido pratico de forma reiterada e continua, motivo pelo qual elevo a 

pena em 1/3, alcançando, assim, a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses.

Aplico o benefício da Colaboração Premiada Unilateral, posto que a 

colaboração espontânea do réu (CD-ROM de fls. 2226) levou ao 

esclarecimento de infrações penais e autoria em especial nos processos 

167801, 167071, 167229, 400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 

167239, 167234, 400929, 400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 

167231, 167038, 167038, 167227, 167091 e 167059.

A cooperação se demonstrou produtiva e eficaz para o sucesso da 

persecução penal, razão pela qual a pena deverá ser diminuída em 1/3, 

passando ao patamar de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão.

PROCESSO Nº nº. 14343-43.2010.811.0042– ID. 167038

Empresa: R.R. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou JOSÉ GERALDO RIVA como incurso 

nas sanções do artigo 312, caput, c/c art. 327, § 2º, por 32 (trinta e duas) 

vezes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e pelo crime previsto no 

artigo 1º, V, § 1º, II e § 4º da Lei nº 9.613/98, também praticado 32 (trinta e 

duas) vezes, trata-se de ação penal em que foram denunciados o Réu e 

outros 8 (oito) acusados pela prática de crimes de peculato e lavagem de 

dinheiro devidamente qualificados pelos fatos que expõe a seguir:

A denúncia oferecida pelo MPE em 03.06.2005, narra o seguinte:

 “Segundo o apurado, o desvio de recursos públicos se deu para o 

pagamento de empréstimo efetuado pelos co-denunciados JOSÉ 

GERALDO RIVA E HUMBERTO MELO BOSAIPO, junto à Confiança 

Factoring, no valor de R$ 2.200.0000,00 (dois milhões e duzentos mil 

reais).

Para evitar que o empréstimo fosse registrado em nome dos agentes 

políticos, o bando montou uma operação de fomento mercantil de fachada 

entre a CONFIANÇA FACTORING e a empresa R.R COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA.

Para realizar o pagamento daquele empréstimo, os agentes políticos 

denunciados, JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, 

atuando, como 1º Secretario e Presidente da Mesa Diretora do Parlamento 

Estadual à época dos fatos (2002), emitiram cheques da Assembleia 

Legislativa Estadual, como se fossem pagamentos a supostos 

fornecedores em operações montadas entre aquela Casa de Leis e 

empresas irregulares/fantasmas; para em seguida trocarem estes 

cheques junto à CONFIANÇA FACTORING, como se fossem operações 

isoladas de fomento mercantil entre aquelas firmas e a FACTORING.

Anota-se que, embora a operação de empréstimo tenha se realizado de 

uma só vez, o desfalque do patrimônio público foi realizado de forma 

parcelada, sendo certo que, cada vez que os co-denunciados emitiram um 

cheque da Assembleia Legislativa para uma empresa irregular ou 

fantasma, com o fim de cobrir aquela operação de empréstimo, ocorreu um 

crime distinto, tendo em vista que a consumação do crime de peculato se 

dá com a efetiva apropriação/desvio do dinheiro público. (...)

Assim, considerando-se o número de cheques emitidos em operações 

fraudadas entre a Assembleia Legislativa e empresas fantasmas ou 

irregulares, tem-se 32 crimes da mesma espécie, qual seja, peculato, 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, e maneira de 

execução. (fls. 17/39).

 Encerrou-se a peça acusatória requerendo-se seu recebimento, e 

condenação de JOSÉ GERALDO RIVA como incurso nas penas do artigo 

312, caput, c/c a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 

327, § 2º, ambos do Código Penal, por 32 (TRINTA E DUAS) VEZES, nos 

termos do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), em concurso 

formal impróprio (parte final do artigo 70 do Código Penal) com o crime 

fixado no artigo 1º, V, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de 

dinheiro), que também praticou 32 (TRINDA E DUAS) VEZES, nos termos 

do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Pois bem.

Denúncia recebida em 03.06.2005.

Devidamente citado em 07.11.2012, fls. 2955, JOSÉ GERALDO RIVA 

apresentou resposta à acusação às fls. 2958/2980.

Foram ouvidas as testemunhas José Américo Fagundes Júnior, Lodir 

Manoel Heitor, Kátia Maria Aprá, Edil Dias Correia, Raquel Alves Coelho, 

Romildo Rosa do Nascimento, Celso Emílio Calhao Barini, Adriangelo 

Antunes de Barros, Antônio José Campos Ferraz, Joacir Geraldo do 

Nascimento, Wanderley de Oliveira, Adão Rodrigues de Oliveira, Emanuel 

Pinheiro, Silval da Cunha Barbosa, Mauro Delfino César e Valter Albano da 

Silva (fls. 1971/1972, 1988/1991, 1993/1995, 2031/2035 , 2172/2174 e 

CD-ROM de fls. 2187/2190).

Procedido o reinterrogatório do réu JOSÉ GERALDO RIVA, este confessou 

as condutas imputadas nas ações penais n. 167801, 167071, 167229, 

400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 167239, 167234, 400929, 

400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 167231, 167038, 167038, 

167227, 167091 e 167059. (fls. 5076).

O Ministério Público protocolou memoriais finais em 01.02.2017, 

requerendo que seja julgada totalmente procedente a denúncia para 

condenar o acusado JOSE GERALDO RIVA pelas práticas dos crimes 

tipificados na denúncia (fls.5077/5100).

A defesa do acusado JOSE GERALDO RIVA protocolou memoriais finais 

no dia 15.03.2017, pugnando preliminarmente pela: 1) Incompetência 

absoluta da Justiça Estadual 2) Atipicidade do delito da lavagem de 

dinheiro.

 Caso a condenação seja medida a se impor, requereu também: 1) fixação 

da pena-base no seu mínimo legal. 2) aplicação da atenuante da 

confissão. 3) aplicação do instituto da delação premiada. 4) aplicação do 

“fictio iuris” da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP. 

(fls.5103/5270).

A defesa requereu também, nas demais ações penais em trâmite nesta 

unidade judiciária, a extensão dos efeitos da decisão judicial que 

sobrestou as ações penais do acusado Humberto Bosaipo, em virtude da 

Exceção de Suspeição n. 110927/2017. (fls. 5276/5277).

 FUNDAMENTAÇÃO

A denúncia é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes narrados encontram-se 

demonstradas pela confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA e 

corroboradas pelas demais provas juntas no decorrer da persecução 

criminal.

Em situação semelhante o c. STJ decidiu:
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“ P E N A L . P R O C E S S U A L  P E N A L . P E C U L A T O . O P E R A Ç Ã O 

GAFONHOTO.CONDENAÇÃO.DELAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR 

OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES.

As provas testemunhais, obtidas por meio de delação premiada, em 

consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da 

persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a 

condenação do agente. Precedentes. (AgRg no AREsp 422441/RR – 

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18/08/2015).

Dito isso, vejamos.

Conforme narrado por JOSÉ GERALDO RIVA, a desarticulação do grupo 

criminoso que atuava na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso veio à tona no desenrolar da Operação “Arca de Noé”, 

desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com os Ministérios Público 

Federal e Estadual.

Na fase inquisitorial, foram encontrados cheques oriundos da ALMT, 

pagamentos em favor da empresa R.R COMÉRCIO DE MÓVEIS, 

demonstrando que foram realizados 32 (trinta e dois) pagamentos 

suspeitos entre fevereiro/2002 e Maio/2002.

Nesse caso, o desvio de verbas da ALMT se deu para pagamento de 

empréstimo, no valor de R$ 2.200.00,00 (dois milhões e duzentos mil 

reais), o qual era realizado como se fosse em favor da R.R COMÉRCIO DE 

MÓVEIS, como pagamento de “serviços” prestados e em seguida 

trocavam junto à Confiança Factoring (fls. 59,118,121,125,129,307,311).

Acerca dos pagamentos de dívidas da Factoring, JOSÉ RIVA declarou 

que:

“que retirava para dar pra factoring também, ou eles mesmo retiravam, por 

eles tinham essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles 

que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de 

chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma 

regra o pagamento ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa 

(...)” - CD-ROM de fls. 5076.

 A confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA corroborou as provas e 

os fatos narrados na investigação, a quadrilha atuou durante anos na 

ALMT, causando enormes prejuízos ao Estado. Nesse especifico caso, o 

grupo forjou diversos documentos com o fim de dar aparente regularidade 

à empresa R.R. COMÉRCIO DE MÓVEIS, para que prestasse serviços 

fictícios, acordando ainda que esta empresa seria a vencedora do 

procedimento licitatório.

JOSÉ RIVA declarou em Juízo “todo material e serviço era atestado pela 

secretaria geral e não pela secretaria de patrimônio, porque essa era uma 

forma de ocultar dos servidores, de alguns servidores que estava 

acontecendo uma fraude (...)”. CD-ROM de fls. 5076.

O réu, ao ser questionado sobre as empresas narrou que: “algumas 

empresas existiam, outras foram abertas (...) para resolver essas 

questões das contas ai, sem expor fornecedores, umas empresas vão 

ser criadas e outras já existem” (CD-ROM de fls. 5076).

Dessa forma, resta comprovado o peculato, pois os desvios de dinheiro 

público da ALMT para a conta da Confiança Factoring, comprova a prática 

do delito do artigo 312 do Código Penal.

Pois bem.

Tipifica-se como crime de lavagem de dinheiro, a ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores proveniente direta ou 

indiretamente dos crimes relacionados no art. 1º da Lei nº 9.613/98, sujeito 

o agente à reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.

Nesse caso, restou comprovado que necessitando de dinheiro para 

pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas 

eleitorais, JOSE GERALDO RIVA e Humberto Bosaipo recorreram à 

Confiança Factoring, onde emprestaram dinheiro, e, em troca, para 

garantir a quitação dos referidos empréstimos, entregaram à Factoring 

cheques emitidos contra a conta-corrente da ALMT, o que fica evidente 

pela confissão do Réu e corroborado pelas demais provas. (fls. 07/09, 

68/75 e 78/85).

Destaca-se do conjunto probatório, que os cheques 1194, 11995, 11996, 

11997, 11998, 11999, 12023, 12000, 12001, 12002, 12003, 12004, 12005, 

12006, 12007, 12024, 12008, 12009, 120010, 12011, 12012, 12013, 

12014, 12025, 12015, 12016, 12017, 12018, 12019, 12020, 12021 e 

12026, emitidos pela Assembleia Legislativa para pagamento de empresas 

“fantasmas”, foram posteriormente trocados junto a Confiança Factoring 

com o intuito de ocultar a origem do dinheiro.

Logo, resta demonstrado que os 32 (trinta e dois) cheques, foram 

depositados na conta da Confiança, demonstrando dessa forma a 

lavagem de dinheiro.

“O que isso me facilitou eu não posso negar, facilitou campanhas mais 

fáceis, lógico o caminho da facilidade que os deputados tinham de fazer 

uma campanha, porque a facilidade do dinheiro era muito grande”. – 

CD-ROM de fls. 5076.

Em face de todo exposto o único caminho possível é a condenação do réu 

nos exatos termos da denúncia.

CÁLCULO DA PENA.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no 

art. 59 e 68, ambos do CP, de forma fundamentada, tudo em atenção ao 

mandamento constitucional previsto no art. 98, IX, da CF.

Com relação ao delito do art. 312 do CP (Peculato).

JOSÉ GERALDO RIVA responde a outras ações penais, mas sem ainda 

julgamento, motivo pelo qual deve ser considerado como sem 

antecedentes negativos.

Conduta social e personalidade do réu são elementos neutros.

A culpabilidade do agente é altíssima, pois na condição de gestor da 

ALMT, aproveitou-se do apoio e boa-fé da população que o elegeu, 

optando agir contra a sociedade e contra a Administração Pública, 

valendo-se da posição privelegiada de “líder” que possuía para garantir o 

funcionamento e lucratividade de seus intentos delituosos, revelando 

intenso dolo de agir, inclusive premeditação nas condutas criminosas.

Nesse ponto, é importante registar que o agente através da criação ilícita 

de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de 

recursos públicos. É certo que o grupo chefiado pelo acusado agia como 

se sócio fosse das receitas do Estado.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que 

ocorreu de fato o desvio dos recursos de importâncias milionárias. 

Ademais, para dificultar possíveis investigações e o encobrimento de seus 

atos ilícitos, fazia com que os desvios passassem despercebidos como se 

fossem pagamento a empresas que prestavam serviços para ALMT.

Os motivos do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadar 

fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta 

que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina 

estatal para finalidade espúria e em seu próprio benefício.

 As consequências foram graves e perturbadoras da ordem pública, 

notadamente diante o alto desprezo pelos padrões morais e éticos 

exigidos para um deputado, eis que o crime auxiliou em suas eleições ao 

pleito, além dos danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas 

democráticas.

As circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena 

acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos 

de reclusão.

Não há agravante a ser reconhecida. Presente a atenuante da confissão, 

a qual reconheço de acordo com entendimento do STJ, posto isso reduzo 

a pena em 6 (seis) meses, encontrando-se em uma pena de 5 (cinco) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento do art. 327, § 2º do Código Penal, porquanto 

o Gestor da ALMT, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de 

direção, ainda que na condição de 1ª Secretário, na condição de 

Presidente ou na condição de Presidente informal ou de fato, motivo pelo 

qual sua pena deve ser aumentada em 1/3, alcançando o patamar de 07 

(seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aplico o benefício da Colaboração Premiada Unilateral, posto que a 

colaboração espontânea do réu (CD-ROM de fls. 5076) levou ao 

esclarecimento de infrações penais e autoria em especial nos processos 

167801, 167071, 167229, 400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 

167239, 167234, 400929, 400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 

167231, 167038, 167038, 167227, 167091 e 167059.

 A cooperação se demonstrou produtiva e eficaz para o sucesso da 

persecução penal, razão pela qual a pena deverá ser diminuída em 1/3, 

passando ao patamar de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão.

Com relação ao delito do art. 1, § 1º e 4º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de 

dinheiro).

JOSÉ GERALDO RIVA responde a outras ações penais, mas sem ainda 

julgamento, motivo pelo qual deve ser considerado como sem 

antecedentes negativos.

Conduta social e personalidade do réu são elementos neutros.

A culpabilidade do agente é altíssima, pois na condição de gestor da 

ALMT, aproveitou-se do apoio e boa-fé da população que o elegeu, 

optando agir contra a sociedade e contra a Administração Pública, 
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valendo-se da posição privelegiada de “líder” que possuía para garantir o 

funcionamento e lucratividade de seus intentos delituosos, revelando 

intenso dolo de agir.

Nesse ponto, é importante registar que o agente através da criação ilícita 

de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de 

recursos públicos. É certo que o grupo chefiado pelo acusado agia como 

se sócio fosse das receitas do Estado.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que 

ocorreu de fato o desvio dos recursos de importâncias milionárias. 

Ademais, para dificultar possíveis investigações e o encobrimento de seus 

atos ilícitos, fazia com que os desvios passassem despercebidos como se 

fosse pagamento a empresas que prestavam serviços para ALMT.

Os motivos do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadar 

fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta 

que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina 

estatal para finalidade espúria e em seu próprio benefício.

 As consequências foram graves e perturbadoras da ordem pública, 

notadamente diante o alto desprezo pelos padrões morais e éticos 

exigidos para um deputado, eis que o crime auxiliou em suas eleições ao 

pleito, além dos danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas 

democráticas.

As circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena 

acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos 

de reclusão.

Não há agravante a ser reconhecida. Presente a atenuante da confissão, 

a qual reconheço de acordo com entendimento do STJ, posto isso reduzo 

a pena em 6 (seis) meses, encontrando-se em uma pena de 6 (seis) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão

 Presente a causa de aumento do art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98,pelo delito 

ter sido pratico de forma reiterada e continua, motivo pelo qual elevo a 

pena em 1/3, alcançando, assim, a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses.

Aplico o benefício da Colaboração Premiada Unilateral, posto que a 

colaboração espontânea do réu (CD-ROM de fls. 5076) levou ao 

esclarecimento de infrações penais e autoria em especial nos processos 

167801, 167071, 167229, 400857, 168315, 40097, 167084, 167226, 

167239, 167234, 400929, 400857, 768236, 400857, 768236, 400899, 

167231, 167038, 167038, 167227, 167091 e 167059.

A cooperação se demonstrou produtiva e eficaz para o sucesso da 

persecução penal, razão pela qual a pena deverá ser diminuída em 1/3, 

passando ao patamar de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão.

 DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE PECULATO.

O esquema delitivo adotado pelo Réu e demais Corréus na “Operação 

Arca de Noé” demonstrou a utilização de um mesmo modus operandi, 

entre os anos de 1999 a 2002, o qual resultou em desvio de recursos 

públicos da Assembleia Legislativa Estadual por meio de emissão de 

cheques a empresas “fantasmas”.

Dito isso, vejo que estão presentes os requisitos para a configuração da 

continuidade delitiva, diante da pluralidade de ações, praticadas nas 

mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução entre os eventos 

delituosos, já que a cada exigência de vantagem indevida e recebimento 

de propinas ocorreram delitos autônomos, mas que deve ser 

considerados como continuação do primeiro ato, já que foram praticados 

na mesma circunstância.

Assim dispõe o art. 71 do CP:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias (tautologia), segundo o 

entendimento do STJ, a exasperação da pena será realizada.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA. DOSIMETRIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE TODOS OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS APROVEITADAS PARA OS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE.

2. Aplicando-se aos demais delitos da mesma espécie os mesmos 

fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP quanto a um dos delitos, tratando-se de 

continuidade delitiva, não há falar-se em ofensa ao princípio da 

individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos quanto 

aos demais delitos, sem a necessidade de repetição, para evitar 

tautologia.

 (HC 187.477/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

24/11/2015, DJe 07/12/2015)

 Importante salientar que os dois processos ora julgados também estão em 

continuidade delitiva com os processos n.º 14396-24.2010.811.0042 – ID. 

16709, 14376-33.2010.811.0042 – ID. 167071, 14530-51.2010.811.0042 – 

I D .  1 6 7 2 2 6 ,  1 4 5 3 8 - 2 8 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 4 2  –  I D .  1 6 7 2 3 4 , 

15098-67.2010.811.0042 – ID. 167801, 15608-80.2010.811.0042 – ID. 

168315, 5104-39.2015.811.0042 – ID. 400854, 5176-26.2015.811.0042 – 

ID. e 400927, 15530-86.2010.811.0042 – ID 168236 , isso porque JOSÉ 

GERALDO RIVA e a quadrilha geravam demanda inexistente na 

Assembleia Legislativa cujos serviços/produtos, além de inexistentes, 

eram prestados/fornecidos por empresas fictícias por intermédio de 

licitações fraudulentas, e emitiam cheques para pagamento dos 

serviços/produtos que eram trocados na Confiança Factoring ou 

descontados diretamente na boca do caixa. Cada um desses processos 

judiciais refere-se a uma empresa, logo, vejo que o Réu praticou dois ou 

mais crimes da mesma espécie (peculato) e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes (mandato de Deputado 

Estadual na Assembleia Legislativa, mesmo sujeitos, maneira de 

execução, etc.), devem os crimes serem havidos como continuação do 

primeiro.

Saliento que os demais processos que já foram sentenciados ou serão 

sentenciados, logo deverão ser unificados na execução da penal por ser 

o Juízo Competente para tanto, nos termos do art. 82 do Código de 

Processo Penal e art. 111 da LEP, que dispõem:

 CPP Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência forem 

instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente 

deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo 

se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos 

processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de 

unificação das penas.

LEP - Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no 

mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de 

cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, 

observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Observe a jurisprudência:

STJ-0711952) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE 

DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS 

CONDUTAS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. (Recurso Especial nº 1.655.222/DF (2017/0035894-7), STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. DJe 23.03.2017).

A doutrina assim se posiciona:

“No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na 

sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de 

um sexto a um terço (art.70,1 parte, do CP). No concurso formal impróprio, 

as penas serão somadas (art.70, 2 parte, do CP). Ocorrendo crime 

continuado, também será tomada por base a pena mais severa, 

aumentada de u sexto a dois terços (art.71, caput, do CP) ou, na hipótese 

de mais três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo 

(art. 71, parágrafo único, do CP)”. Mirabete, Júlio Fabbrini. Execução Penal: 

Comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984 – 12 ed. São Paulo: Atlas, 2014 

– pág. 201/202.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos, adoto 

a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a 

pena em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 

reconhecendo a continuidade delitiva nos seguintes processos: n.º 

14396-24.2010.811.0042 – ID. 16709, 14376-33.2010.811.0042 – ID. 

167071, 14530-51.2010.811.0042 – ID. 167226, 14538-28.2010.811.0042 

– ID.  167234,  15098-67.2010.811.0042 – ID.  167801, 

15608-80.2010.811.0042 – ID. 168315, 5104-39.2015.811.0042 – ID. 

400854, 5176-26.2015.811.0042 – ID., 400927, 15530-86.2010.811.0042 – 

I D  1 6 8 2 3 6 ,  5 1 0 7 - 9 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  –  I D .  4 0 0 8 5 7  e 

14343-43.2010.811.0042 – ID. 167038.

Remeto ao Juízo da Execução Penal proceder à devida unificação.

DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

O esquema delitivo adotado pelo Réu e demais Corréus na “Operação 
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Arca de Noé” demonstrou a utilização de um mesmo modus operandi, 

entre os anos de 1999 a 2002, o qual resultou em desvio de recursos 

públicos da Assembleia Legislativa Estadual por meio de emissão de 

cheques a empresas “fantasmas”.

Dito isso, vejo que estão presentes os requisitos para a configuração da 

continuidade delitiva, diante da pluralidade de ações, praticadas nas 

mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução entre os eventos 

delituosos, já que a cada exigência de vantagem indevida e recebimento 

de propinas ocorreram delitos autônomos, mas que deve ser 

considerados como continuação do primeiro ato, já que foram praticados 

na mesma circunstância.

Assim dispõe o art. 71 do CP:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias (tautologia), segundo o 

entendimento do STJ, a exasperação da pena será realizada.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA. DOSIMETRIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE TODOS OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS APROVEITADAS PARA OS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE.

2. Aplicando-se aos demais delitos da mesma espécie os mesmos 

fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP quanto a um dos delitos, tratando-se de 

continuidade delitiva, não há falar-se em ofensa ao princípio da 

individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos quanto 

aos demais delitos, sem a necessidade de repetição, para evitar 

tautologia.

 (HC 187.477/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

24/11/2015, DJe 07/12/2015)

 Importante salientar que os dois processos ora julgados também estão em 

continuidade delitiva com os processos n.º 14396-24.2010.811.0042 – ID. 

16709, 14376-33.2010.811.0042 – ID. 167071, 14530-51.2010.811.0042 – 

I D .  1 6 7 2 2 6 ,  1 4 5 3 8 - 2 8 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 4 2  –  I D .  1 6 7 2 3 4 , 

15098-67.2010.811.0042 – ID. 167801, 15608-80.2010.811.0042 – ID. 

168315, 5104-39.2015.811.0042 – ID. 400854, 5176-26.2015.811.0042 – 

ID. e 400927, 15530-86.2010.811.0042 – ID 168236 , isso porque JOSÉ 

GERALDO RIVA e a quadrilha geravam demanda inexistente na 

Assembleia Legislativa cujos serviços/produtos, além de inexistentes, 

eram prestados/fornecidos por empresas fictícias por intermédio de 

licitações fraudulentas, e emitiam cheques para pagamento dos 

serviços/produtos que eram trocados na CONFIANÇA FACTORING ou 

descontados diretamente na boca do caixa. Cada um desses processos 

judiciais refere-se a uma empresa, logo, vejo que o Réu praticou dois ou 

mais crimes da mesma espécie (peculato) e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes (mandato de Deputado 

Estadual na Assembleia Legislativa, mesmo sujeitos, maneira de 

execução, etc.), devem os crimes serem havidos como continuação do 

primeiro.

Saliento que os demais processos que já foram sentenciados ou serão 

sentenciados, logo deverão ser unificados na execução da penal por ser 

o Juízo Competente para tanto, nos termos do art. 82 do Código de 

Processo Penal e art. 111 da LEP, que dispõem:

 CPP Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência forem 

instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente 

deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo 

se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos 

processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de 

unificação das penas.

LEP - Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no 

mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de 

cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, 

observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Observe a jurisprudência:

STJ-0711952) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE 

DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS 

CONDUTAS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. (Recurso Especial nº 1.655.222/DF (2017/0035894-7), STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. DJe 23.03.2017).

A doutrina assim se posiciona:

“No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na 

sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de 

um sexto a um terço (art.70,1 parte, do CP). No concurso formal impróprio, 

as penas serão somadas (art.70, 2 parte, do CP). Ocorrendo crime 

continuado, também será tomada por base a pena mais severa, 

aumentada de u sexto a dois terços (art.71, caput, do CP) ou, na hipótese 

de mais três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo 

(art. 71, parágrafo único, do CP)”. Mirabete, Júlio Fabbrini. Execução Penal: 

Comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984 – 12 ed. São Paulo: Atlas, 2014 

– pág. 201/202.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos, adoto 

a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a 

pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão, reconhecendo a continuidade delitiva nos seguintes processos: 

n.º 14396-24.2010.811.0042 – ID. 16709, 14376-33.2010.811.0042 – ID. 

167071, 14530-51.2010.811.0042 – ID. 167226, 14538-28.2010.811.0042 

– ID.  167234,  15098-67.2010.811.0042 – ID.  167801, 

15608-80.2010.811.0042 – ID. 168315, 5104-39.2015.811.0042 – ID. 

400854, 5176-26.2015.811.0042 – ID., 400927, 15530-86.2010.811.0042 – 

I D  1 6 8 2 3 6 ,  5 1 0 7 - 9 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  –  I D .  4 0 0 8 5 7  e 

14343-43.2010.811.0042 – ID. 167038.

Remeto ao Juízo da Execução Penal proceder à devida unificação.

Pena de multa.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias 

judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena 

em 200 (duzentos) dias-multa.

 Pela expressiva capacidade financeira do acusado, fixo o valor do 

dia-multa, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal em 01 (um) salário 

mínimo.

Fixação da Indenização.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados, pois não 

há elementos para mensurar eventual prejuízo, podendo ser melhor 

avaliado no Juízo Cível.

Regime de pena.

Lastreado nas circunstâncias judiciais mencionadas, o regime de pena 

imposto ao condenado será inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §

§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

 Aliás, esta é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ao declarar que “a fixação da modalidade prisional não é baseada 

apenas no quantum da pena, mas também se atentando às circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal” (RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - 

CLASSE I - 14 - Nº 3.718/00). No mesmo sentido é o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, vide Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 

118.555; Proc. 2008/0228000-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; Julg. 18/12/2008; DJE 16/03/2009.

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso I (II ou III) 

do art. 44 do Código Penal – pena aplicada superior a quatro anos.

Sursis

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a 

ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF, 

reconhendo a continuidade delitiva nos processos: : n.º 

14396-24.2010.811.0042 – ID. 16709, 14376-33.2010.811.0042 – ID. 

167071, 14530-51.2010.811.0042 – ID. 167226, 14538-28.2010.811.0042 

– ID.  167234,  15098-67.2010.811.0042 – ID.  167801, 

15608-80.2010.811.0042 – ID. 168315, 5104-39.2015.811.0042 – ID. 

400854, 5176-26.2015.811.0042 – ID., 400927, 15530-86.2010.811.0042 – 

ID 168236, 5107-91.2015.811.0042 – ID. 400857 e 
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14343-43.2010.811.0042 – ID. 167038.

Disposições Finais.

A defesa de JOSÉ GERALDO RIVA apresentou, pedido de extensão dos 

efeitos da decisão que suspendeu ações penais nas qual Humberto 

Bosaipo é réu, consequente da Exceção de Suspeição nº 110924/2017, 

oposta pela defesa de Humberto contra a magistrada Selma Arruda, 

sustentando a caracterização de situação idêntica à vivenciada pelo 

excipiente, por sua vez nas ações penais em que JOSÉ RIVA responde 

sob o processamento desta.

 Destaco que a mesma questão já foi analisada pelo TJMT em decisão 

monocrática proferida pelo Des. Marcos Machado, quando, ao extinguir o 

feito pela perda do objeto (considerando a superveniente aposentadoria 

da magistrada excepta), afastou a possibilidade de se aproveitar qualquer 

efeito decorrente, operando-se no caso a preclusão pro judicato.

Colaciono abaixo o entendimento esposado no referido julgamento para 

compreensão do exposto:

“EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

“PRODUÇÃO DE PROVA AO MINISTÉRIO PÚBLICO”, EM DESRESPEITO AO 

CONTRADITÓRIO, NÃO ACOLHIMENTO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL, UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA PROJEÇÃO PESSOAL E 

ASCENSÃO POLÍTICA E VÍCIO DE PARCIALIDADE POR “INDEFERIMENTO 

DE TODOS OS REQUERIMENTOS” DO EXCIPIENTE – PLEITO DE NULIDADE 

DOS ATOS PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

DURANTE O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – JUÍZA QUE NÃO MAIS 

JURISDICIONA O FEITO EM RAZÃO DO ATO DE APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA – PERDA DO OBJETO – PREMISSA DO STJ E JULGADOS 

DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – INCIDENTE EXTINTO.

‘A exceção de suspeição dirige-se contra a pessoa do magistrado, que 

tem sua imparcialidade questionada” (STJ, REsp nº 909.908/SP).

Se a excepta não mais jurisdiciona no feito por aposentadoria voluntária, 

resulta prejudicada a exceção de suspeição, por perda superveniente do 

objeto (TJMT, ExcSusp nº 30790/2017 e nº 82736/2012).

O relator deve monocraticamente “julgar pedido [...] que haja perdido seu 

objeto’ (RITJMT, art. 51, XV).

Vistos,

HUMBERTO MELO BOSAIPO apresentou Exceção de Suspeição (Ação 

Penal – Código 400334) em face da juíza de Direito SELMA ROSANE 

SANTOS ARRUDA, titular do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá [Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem 

Tributária e Econômica, Crimes contra a Administração Pública e Crimes de 

Lavagem de Dinheiro].

Sustenta que: 1) em audiência realizada no dia 24.2.2017, a excepta teria 

deferido pedido de “produção de prova ao Ministério Público”, em 

desrespeito ao princípio do contraditório; 2) não acolheu o pedido do 

excipiente de reabertura da instrução processual; 3) teria utilizado “de seu 

cargo para projeção pessoal visando ascensão política; 4) há vício de 

parcialidade, pois segundo declaração prestada pela ex-assessora da 

excepta Midiã Maira de Carvalho Gonçalves de Sá, ela ordenava o 

“indeferimento para todos os requerimentos” do excipiente.

Requer a procedência para seja declarada a “nulidade dos atos 

processuais” (fls. 2/13).

As três primeiras teses do excipiente para recusa da magistrada foram 

enfrentadas e rejeitadas em decisão interlocutória (fls. 112/116), a qual 

transitou em julgado sem oposição de recurso do excipiente.

A audiência de instrução [oitiva das testemunhas] foi designada para o dia 

20.4.2018 (fls. 129/130).

Em 20.3.2017, JOSÉ GERALDO RIVA pleiteou a extensão dos efeitos da 

decisão proferida nesta Exceção de Suspeição, em especial, o 

“sobrestamento de suas respectivas ações penais até a escorreita 

apuração dos presentes fatos” (fls. 156/164).

Em 27.3.2018, o Presidente deste e. Tribunal de Justiça, o i. Des. Rui 

Ramos Ribeiro, deferiu a aposentadoria da magistrada excepta, a partir de 

27.3.2018, através do Ato nº 287/2018-PRES, publicado DJE nº 10227, 

disponibilizado no dia 2.4.2018.

Relatos.

A exceção de suspeição “dirige-se contra a pessoa do magistrado, que 

tem sua imparcialidade questionada” (STJ - REsp nº 909.908/SP - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 1º. 7.2010).

Se a juíza excepta não mais jurisdiciona no feito por ato de aposentadoria 

voluntária, exaure-se o objeto do incidente.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

‘Com a remoção do Magistrado contra o qual é dirigida a exceção de 

suspeição, o pedido perde seu objeto, porquanto o excepto não mais 

atuará no processo principal.’ (ExcSusp nº 30790/2017 - Des. José 

Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - 

25.7.2017)

‘Se a magistrada excepta, em razão da aplicação das normas de 

organização judiciárias, deixa de presidir o processo que gerou a 

instauração do incidente processual, deve este ser extinto, por perda de 

seu objeto, em virtude do desaparecimento da causa que outrora motivou 

o seu ajuizamento.’ (ExcSusp nº 82736/2012 - Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 13.3.2013)

Nesse quadro, cabe ao relator, monocraticamente, ‘julgar pedido [...] que 

haja perdido seu objeto’ (RITJMT, art. 51, XV).

Por sua vez, a pretensão formulada pelo interessado JOSÉ GERALDO 

RIVA deve seguir o mesmo desiderato do seu paradigma processual, pois 

vinculado ao objeto finalístico do processo (Marques, José Frederico. 

Tratado de Direito Processual Penal, São Paulo: Saraiva, 1980, vol. I, p.49). 

Se há perecimento do objeto, inexiste efeito jurídico a ser aproveitado por 

terceiro interessado.

Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTA a presente Exceção de 

Suspeição, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC 

c/c art. 3° do CPP, inclusive, o pleito de extensão.

Outrossim, DETERMINA-SE o traslado desta decisão para as Exceções de 

Suspeição nsº 110923/2017 (Código 400350), 110925/2017 (Código 

400209), 110926/2017 (Código 400215), 110927/2017 (Código 400343), 

110928/2017 (Código 400313), 110929/2017 (Código 400337) , 

110930/2017 (Código 400351), 110931/2017 (Código 401195) , 

110932/2017 (Código 401196), 110933/2017 (Código 400208) , 

110934/2017 (Código 400349), 110935/2017 (Código 400340) , 

110937/2017 (Código 400377), 110938/2017 (Código 401216) , 

110939/2017 (Código 400307), 110940/201 (Código 400336), 110941/2017 

(Código 401209) e 110942/2017 (Código 401211), com efeito extensivo. 

Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Cuiabá, 4 

de abril de 2018. Des. MARCOS MACHADO” .

Sendo assim, rejeito a pretensão formulada pela defesa de JOSÉ 

GERALDO RIVA e mantenho na íntegra a decisão anterior.

De mais a mais, ratifico todos os atos praticados pela magistrada anterior, 

posto que, ao analisar os autos em cognição exauriente, em nenhum 

momento detectei qualquer irregularidade na sua atuação.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções 

Penais.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 168315 Nr: 15608-80.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 DISPOSITIVO.
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167801 Nr: 15098-67.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO 

- OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167071 Nr: 14376-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167091 Nr: 14396-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, CAROLINE SCANDELARI RAUPP - OAB:46.106, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, GEORGE 

ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA 

FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA 

MELO - OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 415218 Nr: 20586-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA ERMENEGILDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768

 Autos n. 20586-27.2015.811.0042 (Id. 415218)

Réu: Djalma Ermenegildo

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra DJALMA 

ERMENEGILDO pela prática dos delitos tipificados no art. 288, caput, art. 

312 (8x), do Código Penal.

 Narrou a denúncia que DJALMA ERMENEGILDO ocupou as funções de 

Gerente de Material e Patrimônio em 2005, Gerente de Serviços Gerais em 

2006 e Secretário de Administração e Patrimônio em 2007 a 2009 na 

Assembléia Legislativa.

 Descreveu que DJALMA EMERNEGILDO, no exercício da função de 

Gerente de Serviço Geral, na qualidade de Secretário de Administração e 

Patrimônio nos anos de 2007 a 2009, atestou em definitivo e encaminhou 

as notas fiscais para pagamento referentes ao Pregão Presencial n. 

001/2007, responsabilizando-se pelo pagamento de R$ 10.294.645,08 à 

LIVROPEL COM. SER. INF. LTDA.

 Asseverou que DJALMA EMERNEGILDO, no exercício da função de 

Gerente de Serviço Geral, foi responsável por “conferir” as mercadorias 

objeto da Carta Convite n. 005/2006, no valor de R$ 79.333,00 e na 

qualidade de Secretário de Administração e Patrimônio nos anos de 2007 a 

2009, atestou em definitivo e encaminhou as notas fiscais para pagamento 

referentes ao Pregão Presencial n. 001/2007, responsabilizando-se pelo 

pagamento de R$ 10.146.941.65 à HEXA COM. SER. INF. LTDA.

 Aduziu que o réu JOSÉ GERALDO RIVA, juntamente com DJALMA 

EMERNEGILDO, ELIAS ABRÃO NASSARDEN JUNIOR, CLARICE LEITE 

PEREIRA e ELIAS ABRÃO NASSARDEN, mediante a utilização indevida da 

empresa AMPLO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 

dilapidaram patrimônio da Assembleia Legislativa, causando o prejuízo de 

R$ 4.717.700,40 (quatro milhões, setecentos e dezessete mil, setecentos 

reais e quarenta centavos).

 Assegurou o Ministério Público que DJALMA EMERNEGILDO, no exercício 

da função de Gerente de Serviço Geral, em 2006, foi responsável por 

“conferir” os serviços prestados nas Cartas Convites n. 092/2006, 

084/2006 e 124/2005, no valor de R$ 201.310,00 (duzentos e um mil e 

trezentos e dez reais).

 Relatou que DJALMA EMERNEGILDO, no exercício da função na 

Secretaria Administrativa de Patrimônio foi responsável por “conferir” 

todas as mercadorias objeto do Pregão Presencial n. 002/2008, no valor 

de R$ 6.951.591,15 (seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, 

quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos).

 A denúncia foi recebida no dia 20 de fevereiro de 2015 (fls. 49/58).

 O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação.

 Foi apresentada mídia da oitiva de testemunhas ouvidas no processo 

principal (fls. 398).

 Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação: Gervio 

Marcelino Mendonça Junior, Tatiana Lauda da Silva, Edna Aparecida de 

Matos, Wilson da Silva Oliveira, Aurea Maria de Alvarenga, Augusto Cesar 

Menezes e Silva, Evandro Lesco, Arlindo Santos Macedo, Cleonice Adms 

(fls. 783,463,460,462,464,465,524,461,875).

 Também foram ouvidas as testemunhas de defesa Isis Catarina Martins 

Brandão, Gonçalo Maximiliano Almeida Arruda, Benedito Pinto da Silva, 

Adilson Moreira da Silva, Jeferson Wagner Ramos, Pedro Inánio Wiegert, 

Sérgio Ricardo de Almeida, Aline Michele da Silva Brunning, Célia de 

Almeida Pestana, Agenor Francisco Bombasaro (fls. 786, 785 787, 800, 

803, 848, 849, 850, 872).

 Na fase do art. 402, do CPP, as partes nada requereram.

 Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 896/914) requereu a 
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procedência da denúncia pela comprovação da autoria e materialidade dos 

crimes de peculato (8x) e formação de quadrilha, pugnando pela 

condenação às penas previstas aos delitos e ressarcimentos ao erário no 

valor de R$ 42.262.003,01 (quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta 

e dois mil, três reais e um centavo).

 Já a Defesa (fls. 925/956), por sua vez, manifestou pelo reconhecimento 

da incompetência absoluta do juízo e no mérito a improcedência da ação 

penal pela ausência de provas da prática do crime de formação de 

quadrilha e peculato.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Preliminar.

 Rejeito a preliminar, pois não existe conexão com réu que detenha foro 

por prerrogativa de função.

 Mérito.

 São procedentes as razões da defesa quanto a alegação de insuficiência 

de provas para a condenação do acusado Djalma Ermenegildo.

 Após análise das provas constantes nos autos, embora haja indicação da 

existência de fraude a processo licitatório, recebimento de propina, 

superfaturamento de contrato dentro da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, não há provas seguras para vincular a participação do 

acusado DJALMA ERMENEGILDO no esquema delituoso.

 A testemunha Edna Aparecida de Mato, em juízo (fls. 460), afirmou que 

não conhece DJALMA. Esclareceu que trabalhava no Ministério Público e 

participou da auditoria do levantamento do patrimônio da Assembleia 

Legislativa e constatou excessivo acervo no patrimonial no almoxarifado 

da Assembleia Legislativa, através de documentos. Mencionou que o 

levantamento foi feito por meio das notas. Esclareceu que não foi até a 

Assembleia para conferir a existência dos materiais no local.

 A testemunha Arlindo Santos Macedo, policial que participou das 

investigações, em juízo (fls. 461), declarou que fizeram a investigação 

para apurar o suposto desvio de patrimônio da Assembleia Legislativa, 

através de empresas fictícias. Esclareceu que foi possível verificar que as 

empresas não existiam e posteriormente identificaram os proprietários. 

Mencionou que havia o revezamento de saques de dinheiro entre ELIAS 

JUNIOR e JEAN CARLOS. Outro saque foi realizado por LEONARDO. 

Constataram que os suspeitos realizaram saques e se dirigiram até o 

Edifício Monreale e que foi possível identificar o morador como sendo 

EDEMAR que era Secretário da Assembleia Legislativa. Aduziu que 

presenciaram várias vezes o dinheiro sendo entregue no edifício e que 

todos os saques eram realizados e entregues para ELIAS, que por sua 

vez entregava para EDEMAR. Sustentou que não realizou nenhuma 

diligência com relação ao acusado DJALMA ERMENEGILDO, mas que só 

participou da prisão dele. Não soube dizer se DJALMA trabalha na 

Assembleia ainda. Afirmou que em momento algum viu ELIAS, JEAN 

CARLOS, LEONARNO ou EDEMAR em contato com a pessoa de DJALMA 

(minuto 28:40).

 A testemunha Wilson da Silva Oliveira, em juízo (fls. 462), declarou que 

realizava a entrega de materiais para Assembleia Legislativa. Sustentou 

que conheceu DJALMA ERMENEGILDO e que já conversou uma vez com 

ele, mas não sabe qual a função dele na Assembleia Legislativa. 

Confirmou que participou de licitação na Assembleia e que o procedimento 

era legal e entregou todos os produtos previstos na licitação. Que não 

recebeu dinheiro para participar de fraude à licitação.

 A testemunha Tatiana Laura Guedes Liberdi, em juízo (fls. 463), declarou 

que nunca viu DJALMA ERMENEGILDO (minuto 11:40).

 A testemunha Áurea Maria de Alvarenga Gomes Nassarden, em juízo (fls. 

464), declarou que não conhece DJALMA ERMENEGILDO.

 A Testemunha Augusto Cesar Menezes e Silva, em juízo (fls. 465), 

declarou que conhece DJALMA ERMENEGILDO e que ele é funcionário do 

patrimônio da Assembleia Legislativa. Afirmou que é empresário do ramo 

de Papelaria e participou de licitação na Assembleia, na modalidade 

pregão, pelo prazo de 12 meses. Sustentou que houve a compra de 

materiais em sua empresa, que foi realizado por emissão de cheque por 

ELIAS. Assegurou que conheceu DJALMA quando fez a entrega de 

produto para a Assembleia, mas que DJALMA só assinava o documento e 

o produto era entregue em outro setor. Confirmou que cumpriu seu 

contrato e entregou todo material para a Assembleia, material de 

expediente (toner, papel, envelope).

 Testemunha PEDRO INÁCIO WIEGERT, deputado estadual, em juízo 

(fls.803), afirmou que conhece DJALMA, mas não sabe se ele ocupou o 

cargo na Assembleia Legislativa. Disse que no exercício de seu mandato, 

utilizava materiais de escritório e que existia um procedimento para 

aquisição.

 A testemunha Jeferson Wagner Ramos, (fls. 800), em juízo declarou que 

os materiais de escritório eram utilizados nos gabinetes para atender sua 

base eleitoral que não ficava na Assembleia Legislativa. Esclarece que 

pedia o material e ele era entregue, mas não sabia de qual empresa era 

destinado.

 A testemunha Sergio Ricardo (fls. 851), em juízo, declarou que passou a 

ocupar o cargo de secretário da mesa da Assembleia em 2007 até maio de 

2012. Sobre a suposta discrepância de entrega de materiais, esclareceu 

que a necessidade de materiais é muito grande. Não pode quantificar o 

quanto, mas com base no seu gabinete, o consumo era muito grande. Que 

todo material que solicitou, efetivamente utilizou. Confirma que todos os 

documentos que estão nos autos, em que consta a sua assinatura, pode 

confirmar que houve a utilização de todos os materiais. Mencionou que 

ocupou a função de direção na mesa diretora da Assembleia Legislativa e 

que em momento algum participou de esquema fraudulento de aquisição de 

materiais ou orientou o acusado DJALMA ERMENEGILDO para fazê-lo. 

Sustentou que todos os procedimentos anteriores de aquisição de 

materiais, antes de assumir a mesa diretora foram corretos e não existiram 

irregularidades (minuto 11 a 12 – fls. 851). Nunca ouviu dizer de descarte 

de material de forma irregular.

 Aline Michele da Silva Brunning, em juízo (fls. 849), declarou que 

trabalhou com Djalma no setor de patrimônio da Assembleia em 2005. 

Relatou que DJALMA EMERNEGILDO não recebia material no almoxarifado. 

Aduziu que DJALMA não tinha senha do sistema. Mencionou que o 

relatório que controlava o estoque de materiais da Assembleia era 

trimestral, sendo que uma via ficava com o setor que assinava e outro 

com o setor financeiro. O relatório não ficava com o setor de almoxarifado. 

Todos os documentos ficavam com o setor financeiro. Sustentou que 

DJALMA não tinha a guarda dos documentos.

 A testemunha Célia de Almeida Pestana, em juízo (fls. 851), assegurou 

que DJALMA não tinha a senha para lançamento dos materiais. Que o 

material era entregue mediante um relatório e que uma via ficava com o 

destinatário e outra via para o setor financeiro. Relatou que ela alimentava 

o sistema com as notas que chegavam. Explicou que só os funcionários 

faziam o controle, que DJALMA não fazia esse controle. Em momento 

algum houve a emissão de nota fiscal sem a entrega de produto e que não 

houve fraude.

 A testemunha Agenor Francisco Bombasaro, em juízo (fls. 873), declarou 

que trabalhou na Assembleia Legislativa de 1999 a janeiro/2015, no setor 

de licitação no ano de 2010. Sustentou que em 2010, DJALMA estava na 

administração de patrimônio, mas nunca ouviu comentário de desvio de 

patrimônio da Assembleia Legislativa.

 Em depoimento prestado por Cleonice Adms (MÍDIA fls. 875), declarou que 

havia um esquema na Assembleia Legislativa em que determinadas 

empresas ganhavam licitação para fornecimento de produtos. Esclareceu 

que quem dava as ordens era o deputado JOSÉ RIVA através de bilhetes. 

Esclareceu que Ademar Adms era o responsável por prestar as contas 

para o deputado JOSÉ RIVA. Mencionou que após a ameaça de morte, ele 

pediu para entregar uma “pen drive” com toda prestação de contas do 

esquema e que os valores eram altos. Mencionou que seu marido recebia 

dinheiro das empresas que venciam a licitação (75%).

 A depoente CLEONICE em momento algum mencionou o envolvimento do 

acusado DJALMA ERMENEGILDO.

 As testemunhas Guilherme Antônio Maluf, Odanir Bortolini manifestaram 

às fls. 431, 433, que exerce o mandato de Deputado Estadual desde 2007, 

mas não conhece o acusado e os fatos narrados na denúncia.

 Em interrogatório prestado por DJALMA ERMENEGILDO, em juízo (fls. 

892), negou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que chegou 

atestar algumas notas, mas que foi de boa fé, sem saber o destino. Que 

as notas vinham do Secretário Ademar. Não sabe dizer quantas vezes 

atestou as notas, mas era uma vez por mês. Esclareceu que atestava as 

notas de boa fé, mas não tinha como conferir se o caminhão entregava, 

porque eles diziam que os produtos eram entregues nas bases eleitorais. 

Era apresentada a nota, o documento e o relatório para quem seria 

destinado o produto. O relatório era redigido pela Secretaria Geral que era 

ADEMAR. Depois que soube dos fatos, mudou a rotina da assembleia, 

sendo que quem recebia o produto dava o “ateste”. Disse que 

acompanhou pela imprensa, mas na época não sabia que isso acontecia, 

pois não tinha tempo para nada, pois fazia tudo na assembleia, chegava 

às 6h da manhã e saia 8h da noite, era responsável pelo cafezinho, 

limpeza, luz, atender todos os deputados, todas as secretarias. Relatou 
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que a manipulação de materiais era realizada entre os deputados e não 

tinha como saber como funcionava.

 Assim, não há como se deduzi que o réu aderiu a organização criminosa 

ou foi o responsável direto pela fraude a licitação e desvio de materiais da 

Assembleia Legislativa, não podendo responsabilizá-lo pelo simples fato 

de ter ocupado a função no setor de almoxarifado do Poder Legislativo.

 Atribuir responsabilidade penal à pessoa levando em consideração o 

cargo que exercia dentro da Assembleia Legislativa sem provas 

suficientes da sua participação no esquema delituoso configura 

responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico 

pátrio. Precedentes do STF: HC 85.327-SP, DJ 20/10/2006; e do STJ: HC 

65.463-PR, DJe 25/5/2009, e HC 164.172-MA, DJe 21/5/2012.

 Logo, não havendo a comprovação sólida da ocorrência de dolo do crime 

perpetrado entendo que é o caso da incidência do princípio “in dubio pro 

reo”, ou seja, no caso de insuficiência de provas, a absolvição do réu.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER DJALMA ERMENEGILDO, 

devidamente qualificado nos autos, da imputação dos crimes descritos na 

exordial acusatória, por insuficiência de provas, com supedâneo no artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal.

 Sem custas e despesas processuais.

 Ciência ao Ministério Público.

 Não há bens apreendidos.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521658 Nr: 13685-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 13685-38.2018.811.0042 - Cód: 521658

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição formulado por Augusto César Carvalho 

Frutoso, no qual pleiteia a devolução de um aparelho celular AP 40 SONY 

XPERIA, dos valores apreendidos (fls. 40), bem como, da fiança recolhida 

(fls. 133).

 No tocante à quantia apreendida, o requerente aduz que é decorrente de 

sua atividade laboral lícita.

Instando a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente 

quanto ao pedido de restituição dos valores apreendidos e da fiança 

recolhida. Por outro lado, manifestou-se favoravelmente pela restituição do 

aparelho celular AP 40 SONY XPERIA, às fls. 11/12.

 Em análise aos autos principais (cód. 407409), nota-se que o requerente 

Augusto César Carvalho Frutoso foi preso em flagrante pela prática do 

delito tipificado no art. 333, do CP, ocasião em que foi apreendido os bens 

requeridos neste termo.

Outrossim, observo que a Ação Penal já foi sentenciada, desta forma, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 11/12, defiro o pedido de 

restituição em relação ao aparelho celular AP 40 SONY XPERIA, do qual 

não foi decretado perdimento.

Já, em relação, aos valores requeridos, verifico que resta prejudicado, 

visto que já foi objeto de análise na sentença proferida nos autos 

principais (cód. 407409).

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 301508 Nr: 18665-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 AÇÃO PENAL N°. 18665-09.2010.811.0042

ID. 301508

VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Renato Pereira Junior, cujos autos encontram-se com sentença prolatada 

às fls. 5683/5692.

Se no prazo legal, RECEBO o recurso de apelação interposto por Renato 

Pereira Junior, às fls. 5695.

Intime-se a defesa para apresentar as razões, no prazo de 08 (oito) dias 

(art. 600 CPP). Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para contrarrazoar.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e respeito deste Juízo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034169-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. S. (REQUERENTE)

R. T. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034169-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAURA 

FRANCISCA DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: PAULO CESAR DOS 

SANTOS Processo nº 1034169-60.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE MENOR, 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por Maria Francisca de Souza 

Santos, em face de Paulo Cesar dos Santos, devidamente qualificados 

(petição inicial de id. 15796486). A autora pleiteia, em sede de tutela 

provisória de urgência, a guarda provisória dos filhos menores para si, 

bem como a fixação de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por 

cento) dos rendimentos líquidos do requerido e a declaração de 

indisponibilidade dos valores referentes ao Consórcio Nacional 

Volkswagem (código nº 90531/237-05). É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. RECEBO a Inicial. Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no art. 189, inciso II, CPC. DEFIRO a 

gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC. 

Para a concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, 

necessário se faz a presença da probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A teor do disposto no §2º do art. 

300 do CPC, é admitida a concessão da tutela de urgência, inclusive sem a 

oitiva da parte contrária, pelo que passo a analisar o pedido de guarda 

provisória unilateral dos menores. Pois bem. Conforme noticiado pela parte 

autora, as partes tiveram 02 (dois) filhos menores de idade (E. S. S. e J. V. 

S. S.) que se encontram sob a guarda de fato da genitora, inclusive após 

o rompimento do relacionamento entre as partes. In casu, a probabilidade 

do direito restou configurada diante do próprio direito material da genitora 

em propiciar a educação e criação dos filhos, notadamente ao 

considerarmos que a requerente já exerce a guarda de fato dos menores, 

corroborando-se que, ao menos neste momento, não há qualquer fato que 
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desabone a conduta da autora como genitora dos infantes. O perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo também restou configurado. 

Isto porque, o rompimento do vínculo existente entre os menores e sua 

genitora se mostra temerário, especialmente considerando que a autora 

participa da vida dos infantes desde o nascimento dos mesmos. Com 

efeito, a fim de regularizar juridicamente a situação fática apresentada nos 

autos, DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, deferindo a GUARDA 

PROVISÓRIA dos menores E. S. S. e J. V. S. S., a ser exercida 

unilateralmente pela requerente, até ulterior deliberação. Consigno, por 

oportuno que apesar da Recomendação nº 25 do CNJ e da previsão da Lei 

13.058/2014, de que a guarda dos filhos menores deverá, em regra, ser 

realizada de forma compartilhada, o que remeteria à presunção de que pai 

e mãe são aptos para o exercício da guarda, em sede de cognição 

sumária, e considerando o contexto fático-probatório apresentado, não 

entendo ser o caso de aplicação imediata da guarda compartilhada no 

presente caso, até e porque as partes não possuem diálogo e contato 

adequado para viabilizar um compartilhamento de guarda, tendo em vista a 

existência de Medidas Protetivas previstas na Lei 11.340/2006. Noutro 

giro, passo a analisar a possibilidade de fixação dos alimentos provisórios. 

Conforme norma esculpida no art. 1.696 do Código Civil: “o direito à 

prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos 

os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 

em falta de outros”. Ainda, nos termos do art. 229 do Constituição Federal: 

“os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. No caso dos autos, tenho que a necessidade 

alimentar dos menores é presumida, considerando a menoridade civil dos 

mesmos (nove e catorze anos de idade), aliado ao fato de que restou 

comprovadamente atribuída a paternidade dos menores ao requerido 

(documentos de id. 15796466). No que tange a possibilidade do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, esta resta evidenciada, 

inclusive no contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em 

relação aos filhos é solidária, o que impõe a contribuição mínima do 

requerido, de modo que resta presente, pois, o pressuposto da 

probabilidade do direito. No que concerne o pressuposto do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também restou 

satisfatoriamente comprovado, mesmo porque a necessidade alimentar é 

urgente e, considerando, que os menores se encontram sob a guarda da 

genitora, impõe-se de imediato a contribuição do requerido no sustento 

dos filhos, ante a responsabilidade solidária dos genitores, 

preservando-se, por corolário, o princípio da dignidade da pessoa humana 

ao se tutelar as necessidades mínimas dos infantes. Destarte, com 

fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) c/c art. 693, 

parágrafo único, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA e, sopesando o trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso em tela, não 

dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária, FIXO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS no importe de 150% (cento e cinquenta por 

cento) do salário mínimo, o que equivale atualmente a R$ 1.431,00 (mil 

quatrocentos e trinta e um reais), a fim de atender as necessidades 

básicas dos menores. Consigno, por oportuno, a impossibilidade de 

acolher o pedido liminar, no quantum pleiteado (30% dos rendimentos 

líquidos do requerido), à míngua de maiores elementos nesta sede de 

cognição sumária, mesmo porque o valor acima fixado parece ser 

bastante razoável, sem prejudicar o alimentante de sua própria 

subsistência. O referido valor deverá ser depositado na conta bancária da 

requerente, qual seja, agência 1918, operação 013, conta corrente: 

058633-7, Caixa Econômica Federal, até o dia 10 de cada mês. Por 

consequência, restam REVOGADOS os alimentos provisionais deferidos 

nos autos de medidas protetivas de nº 1030409-06.2018.8.11.0041, para 

evitar a duplicidade. Por outro lado, ressai dos autos pedido de tutela 

provisória de urgência, para declarar a indisponibilidade dos valores 

referentes ao Consórcio Nacional Volkswagem (código nº 90531/237-05). 

Com efeito, a probabilidade do direito da autora restou configurada diante 

do aparente direito de meação da mesma sob o consórcio adquirido 

durante a constância do casamento das partes. O perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo também restou configurado, já que a autora 

alega correr risco de ser onerada patrimonialmente, caso inexista 

restrição sob o recebimento/administração dos valores referentes ao 

respectivo Consórcio. Desta forma, inclusive como medida acautelatória, 

por não vislumbrar prejuízos inclusive para o requerido, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para DECLARAR A 

INDISPONIBILIDADE DOS VALORES REFERENTES AO CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEM (código nº 90531/237-05). Para tanto, 

OFICIE-SE ao CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM, informando que em 

sendo contemplado o consórcio referente ao contrato de código nº 

90531/237-05, com liberação de valores, o pagamento deverá ser 

realizado perante a Conta Única do Tribunal de Justiça deste Estado, com 

vinculação do respectivo valor ao presente feito, até ulterior deliberação. 

No mais, determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar 

através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do 

estado social e psicológico das partes, bem como outras condições 

observadas, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar. DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 19/02/2019 

às 15h00min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC. 

Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por esse 

Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do 

litígio e realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil. CITE-SE/INTIME-SE o requerido dos termos da 

presente demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

salientando que o prazo para apresentar contestação fluirá a partir da 

audiência de conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não 

seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, bem como, de que se não 

houver apresentação de contestação no prazo legal, será o requerido 

considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. Atente-se para o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). EXPEÇA-SE Termo de Guarda 

Provisória, intimando-se a requerente para sua assinatura. INTIME-SE a 

requerente, por meio de seus patronos – via DJE. Consigno, por oportuno, 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC, bem como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do 

mesmo artigo. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO ELETRONICAMENTE

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489143 Nr: 28610-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ FAGUNDES LINO 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): JESSÉ FAGUNDES LINO DE ARRUDA, 

Cpf: 70312982100, Rg: 11102322, Filiação: Benedito Lino de Arruda e 

Gilma Fagundes Moraes de Arruda, data de nascimento: 04/05/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, designer grafico, Telefone 

9976-1163/9977-4777. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JESSÉ FAGUNDES LINO DE ARRUDA, pela prática, 

em tese, da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 
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c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 

11.340/2006, em desfavor da vítima VALDETE PEREIRA DO AMARAL.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 8 6 1 0 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.489143)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.54.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JESSÉ FAGUNDES LINO DE ARRUDA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 02 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504614 Nr: 43628-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JUNIOR, 

Cpf: 03243930162, Rg: 16195701, Filiação: Lucia Pereira Cardoso e 

Maurilio Cordeiro Cardoso, data de nascimento: 04/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), operador de maquina escavadeira 

diraulic, Telefone 984229319. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JUNIOR, pela 

prática, em tese, da contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 

3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da 

Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima ELINETE PEREIRA SOUZA.

Despacho: Cód. 504614VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

41.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado MAURILIO CORDEIRO 

CARDOSO JUNIOR, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 

de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445228 Nr: 22094-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON BENEDITO DIAS, Cpf: 

70561000158, Rg: 14759454, Filiação: Aparecida Lautenir Dias, data de 

nascimento: 12/01/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

vendedor de salgados, Telefone 99248-1285/99333-096. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANDERSON BENEDITO DIAS, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147, “caput”, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, 

ambos do Código Penal, em desfavor da vítima DAIANE CRISLEINE DE 

JESUS SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 2 0 9 4 - 7 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.445228)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.75DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ANDERSONBENEDITO DIAS, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440701 Nr: 17268-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON BENEDITO DIAS, Cpf: 

70561000158, Rg: 14759454, Filiação: Aparecida Lautenir Dias, data de 

nascimento: 12/01/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

vendedor de salgados, Telefone 99248-1285/99333-096. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANDERSON BENEDITO DIAS, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 140, §2º, ambos do Código 

Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da 

vítima DAIANE CRISLEINE DE JESUS SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 7 2 6 8 - 0 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.440701)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.73.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ANDERSON BENEDITO DIAS, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500650 Nr: 39649-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS, 

Rg: 23726687, Filiação: João Avelino Dantas e Basimare Martins da Silva, 

data de nascimento: 24/10/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, servente de pedreiro, Telefone 3653 5074. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS, pela prática, 

em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, 

na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da 

Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima FRANCIELY ALMEIDA DA 

SILVA SILVERIO.

Despacho: Cód. 500650VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

51.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOANDER MARTINS 

DA SILVA DANTAS, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 1° 

de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496979 Nr: 36141-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON DO ESPIRITO SANTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEBERSON DO ESPIRITO SANTO DE 

JESUS, Rg: 2437374-5, Filiação: Ana Lucia do Espírito Santo

ana Lucia Santo Jesus e Eduardo de Jesus, data de nascimento: 

12/11/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), chacareiro, 

Telefone 96158940. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de WEBERSON DO ESPIRITO SANTO DE JESUS, pela 

prática, em tese, da contravenção penal, prevista no art. 21, do 

Decreto-Lei nº 3.688/1941 com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em 

desfavor da vítima LETICIA SILVA CAMPOS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 6 1 4 1 - 1 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.496979)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.42.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado WEBERSON DO ESPIRITO SANTO DE 

JESUS, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 03 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482396 Nr: 22183-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR FREITAS XAVIER, Cpf: 

13823450115, Rg: 381230, Filiação: Sebastião Elias Xavier e Doralice 

Freitas Xavier, data de nascimento: 20/04/1954, brasileiro(a), natural de 

Iporã-GO, casado(a), vendedor, Telefone 65 9 9956-4001. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de OSMAR FREITAS XAVIER, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

JOANA MARIA ALVES FREITAS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 2 1 8 3 - 6 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.482396)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.50.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado OSMAR FREITAS XAVIER, nos termos 

do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496087 Nr: 35305-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON AUGUSTO PINHEIRO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALYSSON AUGUSTO PINHEIRO DA 

MATA, Rg: 23397381, Filiação: Ademil Augusto Pinheiro da Mata e 

Francisca Patricia, data de nascimento: 02/03/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 3649-2100. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ALYSSON AUGUSTO PINHEIRO DA MATA, pela 

prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima 

LORRAINE MARJORE GONÇALVES FIGUEIREDO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 3 5 3 0 5 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.496087)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 63.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ALYSON AUGUSTO PINHEIRO DA 

MATA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de setembro de 
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2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534778 Nr: 26484-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SELMO VERAS DA SILVA, Cpf: 

00023038179, Rg: 14918480, Filiação: Sebastião Barbosa da Silva e 

Anarileide Teodoro Veras, data de nascimento: 22/03/1983, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), serralheiro, Telefone 

9231-4170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por KELLEN CRISTINA RONDON LOPES nos termos do art. 18 da 

Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal 

(Injúria e Ameaça) – B.O. 2018.240943, por parte do requerido SELMO 

VERAS DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente), inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos 

setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 

do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de 

urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. DESIGNO o dia 

10/09/2018 às 15h00min para a realização de Audiência de Conciliação. 

INTIMEM-SE às partes. Consigno que a intimação deverá ser realizada 

pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da 

Lei nº 11.340/2006. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho: Cód. 534778VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido SELMO VERAS DA SILVA, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16v, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c 

art .  275, §2°,  do CPC.EXPEÇA-SE o necessár io.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 1° de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533524 Nr: 25270-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO, 

Cpf: 02177303109, Rg: 1306690-0, Filiação: Sonia Aparecida de Freitas, 

data de nascimento: 17/04/1982, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, 

solteiro(a), garçon, Telefone 65992293231. atualmente em local incerto e 

não sabido

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por DAIANE PRADO SALVAT nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pela prática de um crime apenado pelo Código Penal (LESÃO 

CORPORAL), por parte do requerido ALEXSANDER DE FREITAS 

FRANCISCO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO 

PORTE DE ARMAS DE FOGO, devendo ser comunicado ao órgão 

competente, inclusive para que se proceda o necessário para sua 

apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/2006). AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 

1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva 

de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, INDEFIRO o pedido 

de RESTITUIÇÃO DE BENS, uma vez que em momento nenhum nestes 

autos foi alegado pela vítima qualquer subtração de bens pelo agressor. 

INDEFIRO os pedidos de ALIMENTOS PROVISIONAIS/PROVISÓRIOS e 

RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO DE VISITAS DOS DEPENDENTES MENORES, 

tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prova para tanto, 

inclusive acerca da eventual existência de menores, já que o Pedido de 

Providências Protetivas de fls. 05/07 restou omisso no que tange essa 

questão. INDEFIRO o pedido de PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO AGRESSOR 

PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E 

LOCAÇÃO, eis que não restou evidenciado nos autos, em um primeiro 

momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum do casal. 

Ainda, INDEFIRO o pedido de PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PROVISÓRIA, 

MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, 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. DESIGNO o dia 

14/08/2018 às 15h30min para a realização de Audiência de Conciliação. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. 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, 27 de julho de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que o 

requerido não foi encontrado para intimação acerca do deferimento das 

medidas protetivas, razão pela qual determino sua intimação por EDITAL, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 275, §2º, art. 256, inc. I, e 

art. 257 do CPC. EXPEÇA-SE Edital de Intimação. Ainda, MANTENHO as 

medidas protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da 

presente data.Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos para 

análise da possibilidade de extinção do feito.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 450688 Nr: 27753-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847

 Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida o seguinte DESPACHO:

“VISTOS. Considerando a ausência da vítima e do acusado, que não há 

nos autos comprovação das intimações, declaro PREJUDICADA a 

presente audiência. DEFIRO o pedido da Defensoria Pública Criminal. 

DESENTRANHE-SE a Reposta à Acusação de fls. 64/65, entregando-a a 

sua subscritora. No mais, considerando que o acusado constitui advogado 

particular nos autos, INTIME-SE o referido causídico (DR. FELIPE CARLOS 

ALMEIDA – OAB/MT: 19.847) – via DJE, para apresentação de Resposta à 

Acusação, no prazo legal, oportunidade em que deverá regularizar a 

representação processual, aportando procuração. Com o transcurso do 

prazo, conclusos, inclusive para designação de nova audiência. Saem os 

presentes intimados. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 474598 Nr: 14494-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que apesar das partes já terem 

entabulado acordo com relação às questões cíveis existentes - fl. 21, 

reiteradas vezes o requerido noticia nos autos que a requerente está 

obstaculizando a venda do bem imóvel para posterior partilha.

Desta forma, ante a peculiaridade do caso, DEFIRO o pedido retro e 
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DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 30/10/2018 às 14h15min, a 

ser presidido por este Magistrado.

Intime-se a requerente, atentando-se ao endereço de fl. 59.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono - via DJE.

Ciência à Defensoria Pública Cível e ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469107 Nr: 9003-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO FLAVIO CAMPOS PIRES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB/MT 10.970 - OAB:10970, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado JULIO FLÁVIO 

CAMPOS PIRES DE MIRANDA, brasileiro, nascido em 03/12/1977, natural 

de Cuiabá/MT, filho de Jorge Antonio Pires de Miranda e Marilene Campos, 

residente e domiciliado na Rua João Bento, nº 877, apart. 1302, Edifício 

Glam, Bairro Quilombo, nesta Capital, da imputação descrita no art. 147 do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defesa – via 

DJE.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e 

anotações de costume, inclusive com baixa no relatório estatístico. Às 

providências.Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 450536 Nr: 27601-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AKMR, RRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT

 Cód. 450536.

Vistos.

Tratam-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pelas vítimas Ana Karine 

Moreira Roder e Raisa Roder e Ricci, em face de Julio Flavio Campos Pires 

de Miranda, devidamente qualificados (B.O. nº 2016.307953 e nº 

2016.305489).

Compulsado os autos, verifico que a Ação Penal (id. 469107) referente 

aos fatos noticiados nestes autos, fora sentenciada, com determinação de 

arquivamento, nesta data.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a Ação Penal (processo principal) relacionada aos 

fatos noticiados nesta demanda se encontra sentenciada, com 

determinação de arquivamento, nesta data, verifico que o presente feito 

perdeu seu objeto, já que as medidas protetivas possuem caráter 

instrumental e acessório em relação ao processo criminal principal.

Sendo assim, ausentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, por ser o presente feito 

mero acessório do principal, o qual foi sentenciado, REVOGO as Medidas 

Protetivas deferidas e JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449653 Nr: 26655-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSÃO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado EVARISTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, nascido em 

05/08/1961, natural de Cuiabá/MT, filho de Lina de Oliveira, portador CPF 

326.084.621-20 e do RG n. 0338365-2 SSP/MT, residente e domiciliado na 

rua Misael Rocha, s/n., bairro Sucuri, nesta capital, das sanções do art. 

147, caput (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, 

DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada em 

julgado, PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

P.I.C.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 447492 Nr: 24449-54.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE A. MARQUES 

DUARTE - OAB:12566, REGINA CELI SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT

 Vistos em saneamento[...].Por tais motivos REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do juízo, arguida pelo autor às fls. 245/251.Promova-se o 

desentranhamento da petição de fls. 260/263, por ser cópia da petição de 

fls. 245/251, entregando-a ao seu subscritor, mediante certidão nos 

autos.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre o Relatório de Estudo Psicossocial de fls. 269/274, sob 

pena de presunção de concordância. [...] declaro o processo saneado, 

nos termos do art. 357, do CPC. Fixo como pontos controvertidos as 

possibilidades do autor para o cumprimento integral da obrigação 

alimentícia no período de setembro/2016 a janeiro/2017 e a possibilidade 

de ampliação do exercício do seu direito de convivência com o filho 

Guilherme para a mesma forma como vem ocorrendo a convivência com o 

filho Otávio, ou seja, as segundas e quartas-feiras, devendo pegá-los na 

escola e devolver no dia seguinte e em finais de semana alternados.Para 

dirimir parte da controvérsia, determino que a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo, realize estudo psicossocial, na residência das partes, com o intuito 

de verificar as condições do autor e da criança para a ampliação do direito 

de convivência, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias. INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) 

dias, especificarem outras provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Existindo pedido para produção de prova testemunhal, as 

partes devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato.Além disso, 

nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, deverá ela 

requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que esta seja 

interrogada na audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, 

via DJE.Ciência ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.[...] Isto porque, não houve omissão alguma na sentença, eis que 

a embargante em momento algum, anterior a sentença, formulou pedido de 

indenização pelos gastos tidos com o cumprimento do mandado de imissão 

de posse e, apesar de ter sido devidamente intimada por diversas vezes, 

também deixou de cumprir a determinação de emenda do pedido de 

cumprimento, com a retificação do cálculo da multa por litigância de má-fé. 

Diante disso, não se verifica ofensa alguma ao art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, uma vez que não houve pedido que deixasse de ser 

apreciado, apesar das diversas oportunidades que a embargante teve de 

formulá-lo.O que se verifica dos presentes embargos de declaração é que 

a embargante, inconformada com a sentença, prolatada em razão da sua 

inércia, pretende a sua modificação, ao arrepio de disposição expressa do 

Código de Processo Civil, não se prestando os embargos de declaração 

para isso[...]Por tais motivos, diante da inexistência de qualquer das 

hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a sentença embargada (fls. 478/479). 

INTIME-SE a embargante, por meio de seu patrono, via DJE. No mais, 

aguarde-se o trânsito em julgado da sentença e após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 427307 Nr: 2630-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu CLEBSOM DA SILVA MOURA, vulgo Clebinho, brasileiro, solteiro, 

servente de pedreiro, natural de Santo Antônio do Leverger/MT, nascido 

em 25/12/1994, filho de Ludio Dias de Moura e Maria José da Silva, 

portador do RG 2371391-7 SSP/MT, residente e domiciliado na rua Eduardo 

Bouret, n. 193, Vila Recreio, Barão do Melgaço/MT, nas sanções previstas 

no art. 21 (vias de fato) do Decreto-lei 3.688/41 e art. 147, caput 

(ameaça), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) 

c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal...RECONHEÇO O 

CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e a contravenção penal 

de vias de fato nos termos do art. 69, do Código Penal, deixando de 

realizar o somatório das penas em razão da natureza diversa.Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA de 01 (um) MÊS e 26 (vinte e seis) DIAS DE 

DETENÇÃO pelo crime de ameaça e de 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES pela contravenção de vias de fato...No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE.INTIME-SE pessoalmente o acusado.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 526536 Nr: 18527-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEIXOTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA CRISTINA CINTRA 

ROSA - OAB:24217/O

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na Resposta à 

Acusação não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 12/02/2019 às 15h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Intime-se ainda a Defesa para regularizar a representação do requerido, 

juntando aos autos a devida Procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 502520 Nr: 41544-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO INOUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870/MT

 Assim, considerando que a Defesa não logrou êxito em alterar o 

convencimento que motivou a decisão de fl. 46, entendendo que os 

indícios se autoria e materialidade restaram satisfatoriamente 

comprovados aos autos, consoante o cotejo de provas colhidas no 

Caderno Informativo, REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA para o prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a 

decisão que recebeu a denúncia (fl. 46).Destarte, superadas a preliminar 

arguida, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição 

sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da instrução 

processual.DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/02/2019 às 

14h30min.Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas 

arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.Cumpra-se. Às 

providências.Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 511979 Nr: 4594-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870/MT

 Prisão Preventiva - Id. 511979.

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em desfavor de THIAGO INOUE, devidamente qualificado nos 

autos.

 O representado teve sua prisão preventiva decretada às fls. 19/20, e por 

sua vez, a Defesa apresentou pedido de revogação às fls. 27/51.

Ocorre que, em sede de liminar de Habeas Corpus nº 

1007957-28.2018-8.11.0000 / 1ª Câmara Criminal – fls. 55/58, houve 

deferimento do pedido do representado para suspender os efeitos da 

decisão que decretou sua prisão preventiva, razão pela qual, na 

sequência, houve expedição de Contramandado de Prisão Preventiva nº 

64/2018 – fls. 79.

O Acordão de fls. 82/86 confirmou a decisão liminar, conhecendo a ordem 

de Habeas Corpus para desconstituir a prisão preventiva do 

representado.

Desta forma, considerando que resta entregue a prestação jurisdicional no 

presente caso, determino o ARQUIVAMENTO do feito, após a adoção das 

formalidades de praxe.

INTIMEM-SE pessoalmente as partes.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.
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JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 493705 Nr: 33031-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501349 Nr: 40425-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 440241 Nr: 16801-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/02/2019 às 15h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 515638 Nr: 8050-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIMENTA QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS 

- OAB:16408

 Desta forma, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial por alegada 

insuficiência de provas, apresentada pela Defesa.Por sua vez, com 

relação às questões de envolvem o mérito da causa – alegação de 

ocorrência de legitima defesa e da suposta ausência de dolo. No que 

tange ao delito de ameaça, verifico que tais matérias se confundem com o 

mérito da causa, pelo que, postergo sua análise para o momento da 

prolação da sentença.Destarte, superada a preliminar arguida, não 

havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 12/02/2019 às 16h30min.Intimem-se o 

acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.Requisitem-se os Policiais 

Militares.Intime-se a Defesa, através de seu advogado – via DJE.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 08 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034277-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. C. H. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. (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: 1034277-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELE 

CRISTINA HONORATO DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: DIEGO TEIXEIRA Processo nº 

1034277-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELE CRISTINA 

HONORATO DE SOUZA, Endereço: Rua das Flores, nº 14 (Comunidade 

Paraíso das Oliveiras, próximo a Lajes Aleixos – Fábrica de 

Pré-moldados), bairro Barreiro Branco, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

98425-8532. REQUERIDO: DIEGO TEIXEIRA, Endereço Comercial: Rua 

Santos Dumont – Empresa Falcão Segurança, bairro Centro, Várzea 

Grande/MT, Telefone: (65) 98465-4445. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por DANIELE CRISTINA HONORATO DE 

SOUZA nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – 

B.O. 2018.314457, por parte do requerido DIEGO TEIXEIRA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos 

liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, 

inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte 

interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do 
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CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 

Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais 

depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a 

existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na 

quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), equivalente a 

meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 06/11/2018 às 

17h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 518694 Nr: 10914-87.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS, GLDS, NPQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos e, por corolário, extingo o processo 

com resolução de seu mérito, ex vi do art. 487, III, b) do CPC.

As partes renunciam ao prazo recursal.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remetam-se os feitos ao 

arquivo.

 Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

 Registre-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 536806 Nr: 28392-11.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Cível para informar o 

endereço do requerido.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384341 Nr: 26332-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sebastiao moura - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Vistos etc.

Considerando que o réu Wender Willian da Silva, não informou a este juízo 

seu atual paradeiro, nem seu patrono, conforme determinado à fl. 122, 

decreto sua revelia nos termos do art. 367 do CPP, devendo o feito 

prosseguir sem a sua presença.

Diante da ausência do patrono do acusado, ainda que devidamente 

intimado, nomeio a Dra. Vanessa Pinho da Silva – OAB n°. 11183 como 

Advogada dativa para o presente ato.

 Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado dativo.

Oficie-se à POLITEC para que encaminhe o laudo pericial da vítima, 

conforme requisição de fls. 33.

Oficie-se a UPA da Morada do Ouro, bem como ao Pronto Socorro para 

que encaminhem prontuário médico da vítima.

Redesigno o presente ato para o dia 06 de dezembro de 2018 às 

13h00min para oitiva dos Policiais Militares.

Requisitem-se os Policiais Militares para que compareçam ao ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 302952 Nr: 681-75.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODSS, GVCS, EBCS, JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, ELIANE ROSA 

FERNANDES DE ALBUQUERQUE - OAB:12.365-E, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 16h00min.

II. Expeça-se mandado para intimação das partes, bem como das 

testemunhas arroladas para que compareçam ao ato.

 III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal e o um dos 

advogados do Núcleo de Prática Jurídicas da UNIC I para que tomem 

ciência do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC, 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, haja 

vista que ambas as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria 

Pública e UNIC. Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do 

mesmo dispositivo legal.

VI. Cumpra-se o disposto nos itens I e II da decisão de fl. 146.

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 11733-29.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Considerando que o requerido juntou aos autos cópia de sentença do 

Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude o que dirimiu as questões 

controvertidas nestes autos, restando apenas a questão dos alimentos.

Ademais, não houve produção de provas em audiência, bem como as 

partes requereram o julgamento do mérito quanto aos alimentos.

 Posto isto, permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 526279 Nr: 18188-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o requerido apresentou contestação 

(fls. 28/35).

II. Intime-se o patrono da requerente, para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se sobre a referida contestação.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321651 Nr: 655-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Ana Carolina Malheiros Pouzo e da testemunha Yuri Pouzo 

Coelho.

II. Sendo a testemunha comum entre as partes, abra-se vista a Defensoria 

Pública Criminal para que se manifeste se insiste na oitiva da mesma.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429702 Nr: 5244-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Expeça-se missiva precatória, com prazo de 60 dias para cumprimento, 

para ouvida da vítima. A missiva deverá conter os requisitos previstos no 

art. 973 da Consolidação das Normas Gerias da Corregedoria – CNGC.

III. Solicite informações ao juízo deprecado quanto o cumprimento da 

missiva alhures expedida nos autos de fl. 146.

 IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522902 Nr: 14918-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BAGATELLI OKDE - 

OAB:24763/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - OAB:21542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o requerido apresentou contestação 

(fls. 49/50).

II. Intime-se o patrono da requerente, para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se sobre a referida contestação.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322056 Nr: 1161-19.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5.301

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP , em relação aos delitos de ameaça e perturbação do 

sossego.VII.Considerando que o presente feito prosseguirá somente em 

relação ao delito de lesão corporal, acolho a cota ministerial retro e, por 

corolário, determino o prosseguimento do presente feito sem a presença 

do acusado, nos moldes do art. 367 do CPP.VIII.Abra-se vista as partes 

para que apresente suas alegações finais em forma de memoriais no 

prazo de 05 dias, iniciando-se pelo MP.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519695 Nr: 11830-24.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do autor, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 55).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, o autor para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se o requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação do requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 518285 Nr: 10467-02.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Autos n. 10467-02.2018.8.11.0042.

I – Em consulta ao sistema APOLO, constato que a certidão do oficial de 

Justiça informa a não citação do réu. Aliado a isso, a petição de fl. 64 foi 

protocolada em 18.6.2018, sendo certo que a audiência de conciliação 

estava designada para o dia 19.6.2018.

Nesse aspecto, constato que não é possível afirmar a citação do réu com 

antecedência de 20 dias da mencionada audiência, conforme exige o 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

Posto isso:

i) indefiro o pedido para fins de aplicação da multa (artigo 334, § 8º, do 

CPC) em desfavor do réu;

ii) designo nova audiência de conciliação para o dia 8.8.2018, às 15:20 

horas.

 II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:81180 Nr: 649-70.2012.811.0063

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. M. N. L

INTIMANDO(A): ANTÔNIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017

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. 

Antônio Marcos Nascimento Lemos. DESPACHO: "..., intime-se o requerido 

por edital para tomar conhecimento da sentença de fl. 37/39, 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, 8 de outubro de 

2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 34698 Nr: 1457-17.2008.811.0063

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: E. S. dos S.

INTIMANDO(A): EDMILSON SOARES DOS SANTOS
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/06/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: R. M. B., 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. 

Edmilson Soares Dos Santos. DESPACHO: "..., Assim sendo, ACOLHO o 

auto de infração, julgando procedente os termos incriminatórios do 

procedimento de apuração de infração administrativa, de modo que, diante 

da ocorrência do fato e da reiterada negligência, conforme comprova a 

certidão de fls. 05, APLICO a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

aos responsáveis pelo estabelecimento denominado "LAN CLUB LAN 

HOUSE", ambos qualificados nos autos, pela prática da infração acima 

mencionada. A multa deverá ser depositada a favor do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente na conta n.60.666-9, agência 3834-2 – Banco 

do Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta 

decisão (ECA, art. 214, § 1º), fazendo tal comprovação nos autos, no 

prazo de até 05 (cinco) dias após o depósito, sob as penas da lei. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros e arquive-se." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 8 de 

outubro de 2018

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106626 Nr: 3582-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPSDS, AMDS, USDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:

1) Autorizar a criança Vivianny Paula Soares dos Santos, a participar do 

programa da rádio “CRIANÇA NO LAR” na companhia de sua genitora Sra. 

Alice Moreira dos Santos; Expeça-se Alvará de Autorização de 

participação na rádio;

2) Encaminhem-se os autos à equipe multidisssiplinar desse juizo para que 

realize o acompanhamento periódico da infante, pelo periodo de 06 (seis) 

meses.

3) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se;

5) Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às 

baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 2869-36.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VCP, JCP, JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, juliana custodio de souza - OAB:oab/mt 17.281, Victor 

Ribeiro da Silva Maia Teixeira - OAB:18.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 94313 - Edneia Luft - 

OAB:14512, Alexandre Rozentraub Alves Silva - OAB:174-735, FABIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848 - B, Gregori Estefano Zagonel 

de Paula - OAB:, Reinaldo Americo Ortigara - OAB:9552/MT, Rodrigo 

Fortes de Almeida - OAB:

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Improcedente os pedidos constantes na inicial e 

Extingo o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para:

4.1 Revogar a liminar de folhas 62/64, que suspendeu o poder familiar do 

Requerido Francisco Conrado Ferreira Penço;

4.2 Manter a guarda das crianças Joaquim Custódio Penço e Valentina 

Custódio Penço, em favor da genitora Juliana Custódio de Souza, nos 

termos do art. 32 do ECA;

 4.3 Conceder o direito de visita ao genitor Francisco Conrado Ferreira 

Penço em finais de semana alternados, de forma livre, conforme 

anteriormente acordado pelas partes e na forma como tem sido atualmente 

realizado;

4.4 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.5 Intimem-se. Cumpra-se.

4.6 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112561 Nr: 4063-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC, JBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

Tutela Específica, proposta por Alice Moreira da Costa, representado por 

sua genitora Joisina Benedita da Costa, em desfavor do Município de 

Cuiabá, cujo objeto é compelir o ente público a disponibilizar vaga em 

Creche Municipal mais próxima a sua residência.

Decido.

Considerando que o sistema de distribuição de vagas vem sendo realizado 

de forma pública, postergo a apreciação da liminar para após a 

apresentação de resposta pelo Requerido Município de Cuiabá.

1) Cite-se o Requerido Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga 

à Procuradoria Geral do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do 

NCPC, para que, caso queira, conteste a ação;

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

3) Publique a presente decisão para ciência das advogadas Fabiana 

Nascimento de Souza OAB/MT 17.829, Maili da Silva Matoso OAB/MT 

19.156 e Quéren-Hapuque Albernaz Marques OAB/MT 19.614;

4) Após, voltem-me os autos conclusos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110209 Nr: 2158-26.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ARVDM, 

MSdMj

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270-0

 istos, etc...,

 1) Cadastre-se a advogada da Requerida conforme Procuração de folhas 

91;

2) Diante das informações fornecidas pela Equipe Técnica às folhas 121, 

determino que os autos sejam novamente encaminhados ao Setor 

Interprofissional para a realização de Estudo Psicossocial no prazo de 20 

(vinte) dias, com os genitores e, com ênfase na situação atual do 

adolescente Acy Robert Valadares de Morais;

3) A Requerida foi devidamente citada às folhas 89 e, apresentou 

Contestação às folhas 92/95;

4) Sem prejuízo das providências acima determinadas, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 05/02/2019 as 14:00 horas;

5) Intimem-se as partes devendo a Requerida comparecer acompanhada 

do adolescente. O Ministério Público arrolou suas testemunhas às folhas 

12. A Requerida não arrolou testemunhas;

6) Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas às 

folhas 12;

7) O pedido de Revogação da liminar, retorno da guarda à Retorno de 
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guarda à Requerida e restabelecimento dos alimentos será apreciado, 

após o Estudo Psicossocial;

8) Após, com a juntada do relatório, dê-se vistas ao Ministério Público para 

ciência do relatório do Estudo Psicossocial e da designação da audiência;

9) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada da Requerida 

Katia Valadares Silva OAB/MT 23.270;

10) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83599 Nr: 3200-23.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RRRdP, 

DRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3200-23.2012.811.0063, Protocolo 83599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104314 Nr: 1665-83.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, APMC, 

LGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG, HSRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6606

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1665-83.2017.811.0063, Protocolo 104314, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105712 Nr: 2821-09.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGCDS, 

APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elisia Silva Oliveira - 

OAB:16543, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2821-09.2017.811.0063, Protocolo 105712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86289 Nr: 2598-95.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2598-95.2013.811.0063, Protocolo 86289, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95515 Nr: 3949-35.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FFdOdS, MAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3949-35.2015.811.0063, Protocolo 95515, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98085 Nr: 2008-16.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GMNB, MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2008-16.2016.811.0063, Protocolo 98085, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 1952-46.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IJLS, 

MBdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1952-46.2017.811.0063, Protocolo 104683, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125328 Nr: 6285-44.2017.811.0062

 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: Celso Alves Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maisa Pires Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Chaves de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 12.291, Pitter Johnson da Silva Campos - 

OAB:OAB/M 15.980

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. CELSO ALVES PINHO - OAB/MT 

12.709 (ADV. EM CAUSA PRÓPRIA), BEM COMO O DR. PITTER JOHNSON 

DA SILVA CAMPOS - OAB/MT 15.980 E DR. EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB/MT 12.291 (ADV. DA QUERELADA - MAISA PIRES 

VIDAL), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA 25/10/2018 ÀS 14:30 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Defiro a 

cota Ministerial de fl. 53, considerando que a preliminar se confunde com o 

mérito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 

78, da Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 25.10.2018, às 14:30 horas. 

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham. Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125328 Nr: 6285-44.2017.811.0062

 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: Celso Alves Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maisa Pires Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Chaves de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 12.291, Pitter Johnson da Silva Campos - 

OAB:OAB/M 15.980

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. CELSO ALVES PINHO - OAB/MT 

12.709 (ADV. EM CAUSA PRÓPRIA), BEM COMO O DR. PITTER JOHNSON 

DA SILVA CAMPOS - OAB/MT 15.980 E DR. EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB/MT 12.291 (ADV. DA QUERELADA - MAISA PIRES 

VIDAL), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA 25/10/2018 ÀS 14:30 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Defiro a 

cota Ministerial de fl. 53, considerando que a preliminar se confunde com o 

mérito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 

78, da Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 25.10.2018, às 14:30 horas. 

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham. Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 116658 Nr: 3730-88.2016.811.0062

 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: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Mesquita Vergani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo de Mesquita 

Vergani - OAB:OAB/MT 8.000/O

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB/MT 8.000 (ADV. DO AUTOR DO FATO - LEANDRO DE 

MESQUITA VERGANI), BEM COMO O DR. EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB/MT 7.341 (ADV. DA VÍTIMA - FLAVIO ROJAS 

MOREIRA), PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA 05/11/2018 ÀS 14:30 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). 

DESPACHO/DECISÃO: "Visto. DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para prosseguimento do feito, face ao não cumprimento da 

transação penal aceita às fls. 66/66v, a se realizar no dia 05.11.2018 às 

14:30 horas. INTIMEM-SE as partes. EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 232-47.2017.811.0062

 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: Elizete Bagatelli Goncalves, Alexandre Mazzer Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:OAB/MT 3.473-A, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:OAB/MT 

5.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:OAB/MT 5.237, Wilson Roberto de Souza Moraes - 

OAB:OAB/MT 4.834

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB/MT 

3.473-A E DR. PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB/MT 5.325 (ADVS. 

DOS QUERELANTES - ALEXANDRE MAZZER CARDOSO / ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES), BEM COMO O DR. WILSON ROBERTO DE 

SOUZA MORAES - OAB/MT 4.834 E DR. JOÃO BASTISTA DA SILVA - 

OAB/MT 5.237 (ADVS. DO QUERELADO - MARIA MADALENA RODRIGUES 

DE ALMEIDA), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA 08/11/2018 ÀS 15:00 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 79 da Lei 

9.099/95 a ser realizada no dia 08/11/2018 às 15h00min. Intimem-se as 

partes, os advogados constituídos e as testemunhas arroladas. Ciência ao 

MP. Às providencias. Cumpra-se.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 232-47.2017.811.0062

 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: Elizete Bagatelli Goncalves, Alexandre Mazzer Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:OAB/MT 3.473-A, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:OAB/MT 

5.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:OAB/MT 5.237, Wilson Roberto de Souza Moraes - 

OAB:OAB/MT 4.834

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB/MT 

3.473-A E DR. PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB/MT 5.325 (ADVS. 

DOS QUERELANTES - ALEXANDRE MAZZER CARDOSO / ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES), BEM COMO O DR. WILSON ROBERTO DE 

SOUZA MORAES - OAB/MT 4.834 E DR. JOÃO BASTISTA DA SILVA - 

OAB/MT 5.237 (ADVS. DO QUERELADO - MARIA MADALENA RODRIGUES 

DE ALMEIDA), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA 08/11/2018 ÀS 15:00 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR 

- GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 79 da Lei 

9.099/95 a ser realizada no dia 08/11/2018 às 15h00min. Intimem-se as 

partes, os advogados constituídos e as testemunhas arroladas. Ciência ao 

MP. Às providencias. Cumpra-se.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131945 Nr: 5888-48.2018.811.0062

 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: Francisco Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dias da Costa - 

OAB:23967/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei para publicação via DJE, com a finalidade de intimar o 

advogado do querelante Dr. ANTONIO DIAS DA COSTA OAB-MT 23.976/O, 

para comparecer na Audiência Preliminar designada para 07.11.2018 as 

12:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131946 Nr: 5889-33.2018.811.0062

 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: Nicolau Budib

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregório de Aquino Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tabajara Aguilar Praeiro Alves 

- OAB:18960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei para publicação via DJE, com a finalidade de intimar o 

advogado do querelante Dr. TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES 

OAB-MT 18.960, para comparecer na Audiência Preliminar designada para 

07.11.2018 as 09:00 horas.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 9779-34.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISA ELISANGELA LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Ragnini - 

OAB:7834

 Intimo o advogado do(s) autor(s) do fato para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos comprovante de cumprimento integra da composição 

civil (alvará de localização e funcionamento de sua atividade; 

licenciamento ambiental; licenças: prévia, de instalação e de operação, 

para sua atividade desenvolvida, em conformidade com a apresentação 

de documentos e projetos requeridos pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, para fazer funcionar estabelecimentos ou serviços 

potencialmente poluidores).

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500078-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE MELO CASTRO (EXEQUENTE)

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Exequente 

para manifestar sobre o Alvará Eletrônico de nº 439253-1/2018. 

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003484-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (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 no valor total de 

R$ 13.623,00 (treze mil seiscentos e vinte e três reais).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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501999-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ÉRICO MIGUEL SCAFF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 34.520,27 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte 

reais e vinte e sete 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: 1001782-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, JULGA-SE PROCEDENTE a exceção de 

pré- executividade e HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no 

valor de R$ 1.755,06 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e seis 

centavos), sendo que a atualização será realizada no momento da 

expedição do ofício requisitório.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, 14 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: 1000392-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA AUREA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000392-10.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIANA AUREA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DESIGNA-SE 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 14 HORAS, para a colheita de depoimento 

pessoal do autor e oitiva das testemunhas, até no máximo de 03 (três) 

para cada parte, que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Sendo imprescindível a intimação as partes devem depositar o 

rol de testemunhas e requerer, justificadamente, a intimação no mínimo 5 

(cinco) dias úteis antes da data da audiência designada, em conformidade 

com o art. 34 e seus parágrafos, da lei 9.099/95. Intime-se autor(es) e 

réu(s), pessoalmente, a fim de que compareçam à audiência 

supramencionada, acompanhadas de seus respectivos advogados. 

Expeça-se o necessário. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416748 Nr: 12409-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANTONIO GASPARINI, JUREMA 

GENTILINI GASPARINI, ESPÓLIO DE ANTONIO MONTAGNA, STELA 

TECCHIO MONTAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, RONALDO 

DE CARVALHO - OAB:3616-B/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Gonçalves 

do Amaral - OAB:OAB/MS 6.661

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 12409-41.2008.811.0003

ESPÉCIE:  Execução de Tí tu lo  Jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

PARTE REQUERIDA: VITAL ANTONIO GASPARINI e JUREMA GENTILINI 

GASPARINI e ESPÓLIO DE ANTONIO MONTAGNA e STELA TECCHIO 

MONTAGNA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jurema Gentilini Gasparini, Cpf: 

39616282115, Rg: 543.876, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em 

lugar incerto e não sabido. Executados(as): Vital Antonio Gasparini, Cpf: 

21341036987, Rg: 98.241 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.019,85

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 972,60

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 8 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393565 Nr: 7153-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOME BARBOSA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a parte aUTORA efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 533,92( Guia de Protesto nº 

29698.303.09.2018-0), conforme comprovantes de fls.131/132, e até a 

presente data NÃO foi comprovado nos autos o pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 30,11, devidamente 

intimada pelo DJE nº10312 em 09/08/2018 (fls.125). Outrossim, INFORMO o 

Cartório do Distribuidor para a devida anotação de AVERBAÇÃO, às 

margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 

012/2017 CGJ e, após arquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002401-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS PENAGIO (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 9985130

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001988-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (AUTOR(A))

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAP MTS PNEUS LTDA - EPP (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão de Decurso de Prezo 

ID 15832105.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005262-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

DANIEL CEZAR DE OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DOS REIS (REPRESENTADO)

 

Intima-se as partes acerca da perícia designada para o dia 30/10/2018, às 

08:30h no consultório situado a Rua: Acyr de Rezende de Souza e Silva , 

1962 Bairro vila birigui , (Clinica Endoclinica- fone: 34269298) nesta 

comarca, onde deverá o periciado comparecer com documentos pessoais 

e exames complementares que possuir.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005725-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

SIVALDO DIAS DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE GOLFETO (EMBARGADO)

 

Intima-se o exequente/embargado para, no prazo de (15) quinze dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003833-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (AUTOR(A))

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LECINEY DE PAULO DONATO DA SILVA (RÉU)

 

Tendo em vista que o Aviso de Recebimento ID 11376586 foi recebido por 

terceiro, intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000987-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE (ADVOGADO(A))

ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS (RÉU)

ROGERIO SILVEIRA (RÉU)

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (RÉU)

 

Intima-se o requerido Dr. Thiago Dayan da Luz Barros (em causa própria – 

conforme audiência ID 796315) a requerer sua habilitação nos autos, bem 

como, acerca da determinação ID 8309428, para que manifeste-se nos 

autos acerca do pedido de desistência ID 6864884, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MAGALHAES JUNIOR (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 11054303.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBELIA BARBOSA DE MORAIS (RÉU)

 

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 9803549.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004191-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ELDORADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DOMINGUES FIDELIX (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, apesar de impulsionado o feito para nova remessa 

da correspondência devolvida, até a presente data não aportou nesta 

Secretaria o Aviso de Recebimento Correspondente. Destarte, face o 

lapso temporal decorrido, intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado(a) para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face 

à devolução da correspondência (ID 9375829).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003994-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Intima-se o advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer nova habilitação nos autos, conforme Resolução do Pleno 

TJMT (TJ-MT/TP nº 3 de 12/04/2018), eis que o sistema não procedeu sua 

habilitação quando solicitada no ID 10509689.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003994-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que de direito face à petição juntada aos autos 

ID 10509807.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003064-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (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 do Sr. Oficial de 

Justiça ID 10347098.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001874-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

RAQUEL COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerida, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721027 Nr: 2056-63.2013.811.0003

 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: GILMAR OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALL LOGISTICA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 329820 Nr: 2851-36.1994.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BOECIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 
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AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar da 

penhora conforme decisão de fl. 488/verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748696 Nr: 7089-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RAPHAEL DE PAULA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822414 Nr: 3753-17.2016.811.0003

 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: JÉSSICA GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo apresentado em fls. 78/83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796048 Nr: 12806-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:OAB/MT11065, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

VILA POROXO 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 fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712540 Nr: 7612-80.2012.811.0003

 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): K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES, 

LOURENÇO ROSÁRIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

CENTRO E JARDIM VERA CRUZ 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.: 737489 Nr: 339-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA ME, 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, IDENY PATRICIA DE ALENCAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do 

r e f e r i d o  p a g a m e n t o ,  s e n d o  f e i t a  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735138 Nr: 14801-75.2013.811.0003

 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: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, JOANA 

CAETANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA CAETANO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 Dos advogados das partes para que, no prazo legal, manifestarem quanto 

o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404667 Nr: 430-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, THAISA AZEVEDO - OAB:MT/8747, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de fl. 129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 9103-21.1995.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO 

FIGUEIRA BALBINO, JOAO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DA 

SILVA BALBINO, JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO 

DA SILVA BALBINO, ANTONIO CARLOS CAXIAS JUNIOR, PAULO 

HENRIQUE DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 372

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 46131 Nr: 3060-34.1996.811.0003

 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): STOESSEL OLIVEIRA NAVES, STOESSEL O. 

NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 
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SILVA - OAB:10212/MT, KATIUCE RODRIGUES BOTELHO - OAB:7272, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT/8.194-A, PRISCILA 

M.TRUZZI CARAN - OAB:14.742/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 180

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346563 Nr: 1994-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SIDNEY CARLETTO, AURELIA S PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir as cartas precatórias de fls. 315/318

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432935 Nr: 1599-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO TADEU ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THECAUITA DUARTE NANTES, ANNA CLARA 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, GUSTAVO P. S. NAHSAN - OAB:11.867/MT, SAVIO 

DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

COOPHALIS na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do 

r e f e r i d o  p a g a m e n t o ,  s e n d o  f e i t a  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437026 Nr: 5694-12.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENCA GONCALVES DA COSTA 

AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

MORADAS DO PARATI 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.: 767013 Nr: 904-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 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 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760143 Nr: 13413-06.2014.811.0003

 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: DOUCIMAR JOSÉ MORAVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

laudo apresentado em fls. 104/105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742849 Nr: 3757-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY MARCOS CAVALCANTE, 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

JARDIM SANTA CLARA E CENTRO 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.: 818987 Nr: 2561-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): MARIO SÉRGIO 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: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

CASCALHINHO 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 fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807691 Nr: 17249-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIA DIAS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do 
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r e f e r i d o  p a g a m e n t o ,  s e n d o  f e i t a  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751365 Nr: 8484-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDO CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VYCTOR MAFRA 

CASTRO - OAB:22064/O

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerero 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773254 Nr: 3673-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO EI, 

TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, JESSICA KATIANE OLIVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS GARCIA - 

OAB:23548/O

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, maifestar quanto 

ao fim da suspensão do processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 283446 Nr: 6962-19.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar o edital de fl. 

180

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748595 Nr: 7024-05.2014.811.0003

 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): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE 

ERMES PASQUALOTTO, OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão do Oficial de Justiça de 26/09/2018, fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715259 Nr: 10524-50.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARTA TAVEIRA DE PAULA ME, VELVINA 

MARTA TAVEIRA DE PAULA, DIRCEU AMORIM PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

27/09/2018, Fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729464 Nr: 10143-08.2013.811.0003

 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: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para manifestar-se nos autos 

quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 03/10/2018, fls. 

105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735657 Nr: 15173-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAVES E CARVALHO LDTA ME, ODARCY CHAVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SECCO, CLACY SECCO, VANDERLEI 

SECCO, JACY SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, quanto a devolução de 

carta precatória de fls. 101/110

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752845 Nr: 9222-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 98

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729525 Nr: 10201-11.2013.811.0003

 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: GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS, GILBERTO 

DE VITTO, GILBERTO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA, 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AXA CORPORATE 

SOLUTIONS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:SP/113.514, KEILA MANANGÃO - OAB:327.408 SP, LEONARDO 

SULZER PARADA - OAB:11846, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:OAB/SP209974

 Dos advogados das partes, para no prazo de (5) cinco dias, instruirem, 

preparar e retirarem as cartas precatórias.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003308-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003308-11/2018 (nº1006428-62/2018) Ação: Manutenção de Posse 

Autor: José Alves de Oliveira. Ré: Eva Tur Transportes Ltda – ME. Vistos 

etc. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Reintegração de Posse” em desfavor de EVA TUR TRANSPORTES LTDA – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido liminar, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, apensem-se os 

Processos Judiciais Eletrônicos sob nº1005297-86.2017.8.11.0003, 

nº1005646-89.2017.8.11.0003 e nº1006428-62.2018.8.11.0003, eis ambos 

discutem ora posse, ora propriedade do mesmo imóvel, possuindo como 

partes alternadas dos autos elencados, respectivamente: José Alves de 

Oliveira (autor) e Espólio de Belarmino Pereira da Rocha (réu), Espólio de 

Belarmino Pereira da Rocha e Espólio de Jorgina Novais da Rocha 

(autores) e José Alves de Oliveira e Luiz Carlos de Souza (réus) e, Eva 

Tur Transportes Ltda (autora) e Luzinete de Oliveira Delmonde e José 

Alves de Oliveira (réus). Entendo conveniente a justificação prévia do 

alegado, assim, designo o dia 14 de novembro de 2018, às 14:00 horas, 

para audiência, devendo o autor arrolar tempestivamente as testemunhas 

(arts.357, §3º; 455, §1º; 562 e 568, CPC). Nos termos do artigo 562, 567 e 

568, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o réu para comparecer 

à audiência de justificação. Por fim, fica designada a presente audiência 

de justificação em todos os processos nos quais se discute, 

exclusivamente, a posse do imóvel (nº1003308-11/2018, 

nº1005646-89/2017 e nº1006428-62/2018), assim sendo, traslade-se 

cópia da presente decisão aos demais feitos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

EDEMILSON JHONATAN DE BRITO (EXECUTADO)

E. J. DE BRITO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa 

ID 13856927, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002622-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002622-19.2018.8.11.0003; Parte 

Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: WAYSON WENNER VIEIRA VIANA Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de WAYSON 

WENNER VIEIRA VIANA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial 

que, o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 12685296), bem 

como a notificação da mora (ID 12685316). Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

DANLEY MENON (ADVOGADO(A))

MB TRANSPORTES EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000965-76.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 14.785,11; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[SUSTAÇÃO DE PROTESTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: MB TRANSPORTES EIRELI - EPP, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 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, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000432-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

MILTON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000432-54.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MILTON 

DOMINGOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando o 

depósito do valor devido pela parte demandada, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil 

de 2015. Tendo sido levantado o valor pela parte (ID 4652539), nada mais 

havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003316-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SIMON (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003316-56.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LUCIANE SIMON Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. Em 

seguida, conclusos. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003935-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003935-83.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CAUÇÃO 

/ CONTRACAUTELA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO BATISTA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. Em 

seguida, conclusos. RONDONÓPOLIS, 29 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002001-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SOLANGE APARECIDA DE JESUS SIENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002001-56.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: SOLANGE APARECIDA DE JESUS 

SIENA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte autora para apresentar réplica 

à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do 

Novo Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos. RONDONÓPOLIS, 

02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001320-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A.G.A. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DA SILVEIRA (RÉU)

NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001320-23.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 856.155,29; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: A.G.A. 

INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Parte Ré: 

RÉU: PAULO AFONSO DA SILVEIRA, NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA 

SILVEIRA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, 

pugnando por sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude 

o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade dos termos da 

avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. No mais, suspendo o feito 

pelo período necessário ao cumprimento do acordo. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005167-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE SANTOS MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005167-62/2018 Ação: Revisional de Contrato Autora: Rosimeire 

Santos Monteiro. Ré: Banco Itaú Unubanco S/A. Vistos, etc. ROSIMEIRE 

SANTOS MONTEIRO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Revisional de Contrato” em desfavor de BANCO 

ITAÚ UNUBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 de forma pormenorizada os fatos contidos na peça vestibular, 

incluindo datas correspondentes aos fatos, eis que ausentes, conforme 

se depreende de (fl.05/06 – correspondência ID 14049794), nos termos do 

artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) acostando aos autos os 

autos o contrato firmado entre as partes, eis que ausentes, bem como, 

extrato atualizado das parcelas, eis que o constante às (fls.28/29 – 

correspondência ID 14092202), encontra-se defasado, em observação ao 

disposto no 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, 08 de outubro de 2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009690-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

DANIEL PIRES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1009690-54/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Daniel Pires Correa. Ré: Caixa Consórcios S/A. Vistos, etc. DANIEL 

PIRES CORREA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica” em 

desfavor de CAIXA CONSÓRCIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) carreando aos autos, os documentos indispensáveis a 

propositura da demanda (documento comprobatório atualizado da inclusão 

junto aos órgão de proteção ao crédito), eis que o constante de (fl.30 – 

correspondência ID 10838228), encontra-se defasado, conforme a data 

de expedição do mesmo (11.05.2017), trazendo também comprovante de 

endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência, 

eis que ausentes, em observação ao disposto no 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, 08 de outubro de 

2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004326-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

VECAN MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEXA DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO DO BRASIL COMERCIAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004326-67/2018 Ação: Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais Autor: Vecan Mecânica Diesel Ltda - ME. Ré: Texa Diagnóstico 

Automotivo do Brasil Comercial Ltda. Vistos, etc. VECAN MECÂNICA 

DIESEL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de TEXA DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO DO BRASIL COMERCIAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, narrando de forma pormenorizada os fatos contidos 

na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos fatos, eis que 

ausentes, conforme se depreende de (fl.05/08 – correspondência ID 

13670826), de acordo com o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil 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, 08 de outubro de 2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 273420 Nr: 6781-52.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 251-08.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS, MARIA DE LOURDES FARIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para RETIRAR a Carta de 

Adjudicação para as providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90869 Nr: 2114-57.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 INTIMAÇÃO do Dr. EDSON HENRIQUE DE PAULA, OAB/MT 7.182 para 

RETIRAR o Ofício expedido para as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003137-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARCY DA SILVA TELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECINO MANOEL PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JONICELIA DA SILVA BATISTA (TESTEMUNHA)

PEDRO DE SOUZA NEVES (TESTEMUNHA)

KELIO SOUZA CABRAL (TESTEMUNHA)

EDMAR DE SOUZA NEVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003137-54/2018 Ação: Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos 

Autora: Darcy da Silva Teles. Ré: Valdecino Manoel Pereira. Vistos, etc. 

DARCY DA SILVA TELES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e 

Danos” em desfavor VALDECINO MANOEL PEREIRA, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Homologo om pedido de desistência e julgo extinto o proceso sem 

resolução de mérito nos temos do art. 485, VIII do código de processo civil. 

Com o transito em julgado arquive-se. P.R.I Rondonópoilis-MT, 08 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003462-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA (RÉU)

DAVID FERREIRA MAIA NETO (RÉU)

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERIDA PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002213-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA GLOBO (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (REQUERIDO)

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005702-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES (ADVOGADO(A))

LEANDRO MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE GREGORIO ABDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 15810501

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007368-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DOURADO DE SOUZA (AUTOR(A))

E. D. L. (AUTOR(A))

D. L. D. L. (AUTOR(A))

ESTEVAO PINHEIRO JOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MICHEL KAPPES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007368-61.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime os autores 

para que tragam cópia do laudo de exame de local de acidente 

eventualmente elaborado pela POLITEC, a fim de se esclarecer a dinâmica 

do acidente de trânsito, nos termos da cota ministerial, no prazo de 05 

(cinco) dias. Vindo a documentação, dê-se vista aos requeridos. Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINDO PAES RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSINEI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Outros Interessados:

joão josé (TERCEIRO INTERESSADO)

maria hermínia (TERCEIRO INTERESSADO)

crodomiro chagas (TERCEIRO INTERESSADO)

wagner de souza santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003601-15.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Certifique a Sra. 

Gestora acerca da intimação das Fazendas Públicas Municipal e Federal. II 

- Cite os confinantes, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que o demandante é 

beneficiário da Justiça Gratuita. III – Sobre os termos da manifestação da 

requerida do Num. 15603887, diga os autores em 05 (cinco) dias. IV – 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003865-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ADAIR FRANKEN (AUTOR(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003865-95.2018.8.11.0003. 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, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002761-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA STEFANELLO PIRES (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO (ADVOGADO(A))

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002761-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

constante no Id. 13958554, expedindo o necessário. Cumpra. 
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Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR(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 1000535-90.2018.8.11.0003. 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, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003325-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003325-81.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço dos devedores 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, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002713-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LIMA DE ARRUDA (AUTOR(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002713-46.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

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, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA (AUTOR(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001836-09.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 
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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, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005538-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS SCHIMOLLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005538-26.2018.8.11.0003. 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, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(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 1000469-47.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 13493174 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

7.596,99 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 14690612, 

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, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007169-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO (ADVOGADO(A))

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 15839183

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007448-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO TORRES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. N. 15839902, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. N. 15840846, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001028-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK (ADVOGADO(A))

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 424.420.281-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GONCALVES DE AGUIAR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID, N. 15841283, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS NºS 15842427 E 

15842428, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004620-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 15843427, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002397-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

S L TEIXEIRA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA , QUERENDO, 

MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , BEM COMO 

SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N.15844443, NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010183-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

BIANCA SANTOS DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO DA PARTE 

AUTORA ID. 13093682 E DOCUMENTOS ANEXADOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006044-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

SELMA DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (RÉU)

PAGFACIL PAGAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, 

CONFORME CERTIDÃO ID. 13167838, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

APARECIDA NEVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008559-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte autora 

para promover o andamento do feito, declinando o endereço para citação 

da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005296-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

NOEL APARECIDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

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 1005296-04.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço dos executados Carlos 

Bataniel Wanzeler e James Mattew Merrill para posterior citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003023-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS ENGENHARIA, CONCRETOS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003023-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cite a devedora, via 

oficial de justiça na forma requerida no Id. 12635704, no endereço obtido 

pelo Sistema BacenJud e ainda não diligenciado, qual seja, Rua 

Mascarenhas de Moraes, nº 2774, Pantanus, Bairro M. Parati, nesta 

cidade (Id. 14486201), devendo o credor promover o recolhimento da 

diligência do Sr. Meirinho, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-91.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

SUILENE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000576-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerida 

para comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão 

da assistência judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento 

e/ou a última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no mesmo prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001718-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006204-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE NOBRE LOURENCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIVALDO DA SILVA PELITO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010190-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (AUTOR(A))

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA E JOALHERIA MALLMANN EIRELI - ME (RÉU)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA BITTENCOURT LOPES (RÉU)

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005102-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000064-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001629-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JUVERCY BARAUNA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713591 Nr: 8713-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAIR GUIMARAES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 CD. PROC. 713591

Vistos etc.

 Compulsando os autos, vê-se que o pedido de cumprimento de sentença 

constante à fls. 421, trata-se exclusivamente de verba honorária.

 Desse modo, intime o advogado da parte ré, para regularizar o pedido 

apresentado nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. 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.: 796248 Nr: 12871-51.2015.811.0003

 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: FABIO PERUZZO CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CD. PROC. 796248

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 329 e, ante a concordância do credor no 
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recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia de R$ 

4.219,99 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 333, observando 

os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Ato contínuo, remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração das 

custas processuais conforme condenação à fls. 319, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Expeça o necessário. 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.: 796943 Nr: 13087-12.2015.811.0003

 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: SOS - SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA, RAFAEL 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CD. PROC. 796943

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 195/200 e, ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia de R$ 

12.357,96 (doze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 202, observando 

os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ.

Ato contínuo, remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração de 

eventuais custas processuais remanescentes, intimando a requerida para 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-a, ainda, para cumprir a determinação exarada na parte dispositiva 

da sentença à fls. 167/167-verso, apresentando a fatura objeto da lide 

com o valor correto para que a parte autora efetue o devido pagamento.

Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

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.: 704893 Nr: 12871-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDI INGRID WOTTRICTI SCHULTZ, NELSON 

RENI SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 CD. PROC. 704893

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do executado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 06 (seis) 

anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado os 

comandos do artigo 257, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá a exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 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.: 743162 Nr: 3908-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G A J DE OLIVEIRA, GLEIDE APARECIDA 

JUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 743162(...)Dessa forma, não havendo qualquer nulidade na 

citação editalícia realizada aos autos, rejeito a exceção de 

pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Deixo de 

condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que incabíveis à espécie.Quanto ao pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita, deixo para apreciá-lo após a comprovação da 

hipossuficiência da parte devedora, quando do seu eventual 

comparecimento nos autos.Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora e juntando, 

inclusive o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime. Cumpra.Rondonópolis, 01 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784888 Nr: 8119-36.2015.811.0003

 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: LILIAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG78069

 .Código nº 784888.

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Lilian Pereira da Silva

 Executado: Banco BMG S.A

Vistos etc.

LILIAN PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO BMG S.A, também 

qualificado no processo.

 No curso do processo o devedor efetuou o depósito do saldo 

remanescente do débito apurado no cálculo à fls. 176/177.

Intimada para manifestação, a credora deixou o prazo transcorrer in albis 

(fls. 186).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que apesar da inércia da exequente, o valor depositado à fls. 

183-v nos autos satisfaz a integralidade do débito, vez que condiz com 

aquele apurado pela contadoria judicial à fls. 176/177.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Expeça 

alvará para levantamento da quantia de R$ 17.714,14 (dezessete mil, 

setecentos e catorze reais e catorze centavos) e seus acréscimos em 

favor da exequente em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 

(cinco) dias, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 

66/2018-CNJ. Custas já recolhidas. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717743 Nr: 13183-32.2012.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

PAULO RAMOS, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 717743.

Ação de Execução de Título extrajudicial

Exequente: Liquigás Distrribuidora S.A

Executados: P.M. Comércio e Representação Ltda e outros

Vistos etc.

LIQUIGÁS DISTRRIBUIDORA S.A, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face P.M. 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e outros, também qualificados no 

processo.

 No curso do processo as partes noticiam a realização de acordo e 

requerem a sua homologação e após seu integral cumprimento a 

consequente extinção do feito (fls. 131/132).

 A exequente informa que houve o pagamento do valor avençado no 

acordo, restando pendente a liberação dos valores depositados nos autos 

(fls. 135).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Expeça alvará para levantamento do 

valor depositado à fls. 88, no importe de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil 

reais) e seus acréscimos), na conta bancária indicada no item "a" à fls. 

131-v. Proceda a baixa das penhoras existente nos imóveis sob as 

matrículas nº 60949 e 41215 do CRI local. Honorários advocatícios, na 

forma pactuada. Custas processuais já recolhidas. Com a desistência do 

prazo recursal, 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 396368 Nr: 9798-52.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLOT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA ME, SONIA BEATRIZ BALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 . Código nº 396368.

Ação de Cumprimento de sentença

Exequente: Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A

Executadas: Complot Indústria e Comércio de Roupas Ltda Me e outro

Vistos etc.

UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em face de COMPLOT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME e outra, também qualificadas no processo.

O credor pugnou pela extinção do feito, vez que todas as tentativas de 

recebimento do crédito relativo aos honorários sucumbenciais, restaram 

infrutíferas, ante a inexistência de bens em nome das devedoras (fls. 

278).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência apresentada pela exequente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que não houve manifestação das devedora nesta fase executiva. 

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 Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701381 Nr: 9359-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES & CIA LTDA, RIOMAR 

TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 .Código nº 701381.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de dezembro de 2018 às 

14h00.

Intime os denunciados para prestarem interrogatório.

Intime para o presente ato o representante do Ministério Público e o 

patrono constituído pelos acusados.

Intime as testemunhas arroladas na denúncia, observando os endereços 

declinados à fls. 201 e 206, bem como a testemunha Emanuel Henrique 

Santos, arrolado pela defesa à fls. 70, observando os termos da decisão 

à fls. 180.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736070 Nr: 15485-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GASPARELLO, QUÊNESSE DYOGO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI LUIS RODRIGUEIRO, LUCIANE RAMOS 

RODRIGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Certifico que a petição de fls. 113 veio desacompanhada do cálculo 

atualizado a que faz referência. Assim, impulsiono os autos para intimação 

da parte credora, uma vez mais, para trazer aos autos o cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 398813 Nr: 12342-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL RONDON DO BRASIL INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA ME, CARLOS ALBERTO SOBRAL JUBILADO, 

RODRIGO ANTONIO MALISZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA CAMARGO 

- OAB:15211/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 
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(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760036 Nr: 13356-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONCALVES SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 760036.

Vistos etc.

Ante a alteração da razão social do exequente (fls. 49/53), proceda a 

retificação na capa dos autos e nos demais registros, constando no polo 

ativo da lide – Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S.A.

 Após, 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 setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722888 Nr: 3897-93.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE NETZ, SERGIO 

JOÃO MARCHETT, MARIA LUIZA MARCHETT, DIVINO HELENO PIMENTEL 

BARBOSA, ORESTINO BORGES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 3897-93.2013.811.0003, 

Protocolo 722888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768850 Nr: 1643-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 

JOSE ANTONIO MARTINS SANCHEZ, JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA LESSA, para devolução dos autos nº 1643-79.2015.811.0003, 

Protocolo 768850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812012 Nr: 95-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 95-82.2016.811.0003, Protocolo 

812012, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 593-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA CABETE 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 593-28.2009.811.0003, 

Protocolo 418147, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384745 Nr: 12821-40.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA NUNES VARJAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA CABETE 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 12821-40.2006.811.0003, 

Protocolo 384745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740428 Nr: 2265-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

2265-95.2014.811.0003, Protocolo 740428, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 
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- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5322-19.2017.811.0003, Protocolo 866141, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425596 Nr: 7760-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 7760-96.2009.811.0003, Protocolo 

425596, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816274 Nr: 1669-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARIN, CARLOS MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 816274.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fls. 51, tão-somente para 

realização de busca do atual endereço do executado pelos Sistemas 

Bacenjud e Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779205 Nr: 5882-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA SCHREIBER, JOSE VELANIR 

SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 779205.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço dos devedores, com a 

utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis ao juízo para tal finalidade, 

quais sejam: BacenJud e Infojud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738228 Nr: 848-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 738228

Vistos etc.

I – Considerando que o autor cumpriu o disposto no decisum à fls. 78, 

defiro o pleito formulado à fls. 77 para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Bacenjud e Infojud buscando informações sobre o atual endereço 

do requerido.

II – Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente.

III – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41011 Nr: 983-52.1996.811.0003

 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): CENTRO OESTE MOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 41011.

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 494, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora; bem como juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 310114 Nr: 5602-78.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 .Código nº 310114.

Vistos etc.

Considerando que as certidões à fls. 782/783 não identificam a parte 

autora para a hábil substituição pretendida. Assim, intime o credor, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer a documentação referente à denominação empresarial 
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ora exequente.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido à fls. 784/786.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822797 Nr: 3908-20.2016.811.0003

 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: KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código Processo nº. 822797

Vistos etc.

KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

POR INVALIDEZ PERMANENTE em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo.

 As partes comparecem aos autos e noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 112/114).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com amparo do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a extinção do feito 

vez que já consta uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. 

Defiro o pedido de levantamento da quantia no importe de R$ 4.063,57 

(quatro mil sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada à fls. 118/119, observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Eventuais custas remanescentes serão 

arcadas pela requerida (fls. 113). Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421568 Nr: 3730-18.2009.811.0003

 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: CLAUDIMIR DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER, FERNANDO 

MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT7206B

 .Código nº 421568.

Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais

Autor: Claudimir de França

Réu: Eraque Maggi Scheffer

Vistos etc.

CLAUDIMIR DE FRANÇA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de ERAQUE MAGGI SCHEFFER, também qualificado no 

processo.

 No curso do processo as partes entabularam acordo e pugnam pela 

homologação e extinção do feito (fls. 233/235).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Em razão do acordo realizado nos autos, deixo de apreciar os Embargos 

Declaratórios opostos à fls. 229/230, ante sua perda de objeto.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre os litigantes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte 

integrante desta decisão. Deixo de determinar a extinção do feito vez que 

já consta uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Decorrido o prazo recursal, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.I.

Rondonópolis - MT, 19 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771249 Nr: 2855-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LUIZ CASARI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE PAULA B FILHO, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, LENIR ALVES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº. 771249.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fls. 186, para realização de 

busca do atual endereço do requerido Aparecido de Paula B. Filho inscrito 

no CPF sob o nº. 401.646.838-87, pelos Sistemas Bacenjud e Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421426 Nr: 3657-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MAIA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 421426.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fls. 147, tão-somente para 

realização de busca do atual endereço do requerido pelos Sistemas 

Bacenjud e Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797804 Nr: 13379-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 797804

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 66 para busca do atual endereço do requerido com a 

utilização dos sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista a requerente para 

manifestação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008015-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS (ADVOGADO(A))

ALUIZIO FERREIRA DANTAS DE QUEIROGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008015-56.2017.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Aluizio Ferreira Dantas de 

Queiroga contra a Ympactus Comercial Ltda. In casu, flagrante é a 

intenção do credor de receber valores despendidos com aquisição de 

produtos da executada. É de conhecimento público decisão proferida pela 

Justiça do Estado do Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública promovida 

pelo Ministério Público, reconhecendo a prática pirâmide financeira que 

lesou inúmeros brasileiros, em todos os Estados da Federação. Sobre a 

legitimidade do requerente para o ajuizamento da presente ação, não é 

despiciendo relembrar que, nos termos do art. 783, do CPC, "a execução 

para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e 

exigível". Registra-se que a ação civil pública é destinada a promover a 

proteção da tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a seguir: 

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - 

interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - 

interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum". No presente caso, a toda evidência, na ação civil pública ajuizada 

no Estado do Acre, restou declarada "(...) a nulidade de todos os 

contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré 

Ympactus Comercial Ltda, formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira", determinando o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Com isso, para que o exequente possa obter a 

satisfação de seu direito, deverá fazer prova da existência de relação 

jurídica com a requerida, cujo indício pode ser constatado pelo documento 

que instrui a inicial, que são suficientes para embasar o ajuizamento da 

presente demanda. Considerando a existência de título judicial transitado 

em julgado, e, in casu, por envolver fato novo, consistente na realização 

de prova apta a determinar o valor da condenação, é legítimo o 

recebimento do pedido formulado pelo requerente como liquidação de 

sentença por artigos, na qual será garantido às partes o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, nos termos adiante transcritos: "Art. 509. 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou devedor. I - 

por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; ". Nesse 

sentido, é o posicionamento do STJ: "A sentença de procedência na ação 

coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC)". Posto Isto, cite a executada para apresentar defesa, 

querendo, no prazo legal. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de outubro 

de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004474-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LAURO KAHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004474-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para ser mantida na 

posse do imóvel locado até que seja pago o fundo de comércio e as 

benfeitorias realizadas no local ou até que alcance o valor destas através 

da retenção e que requerido se abstenha de negativar o nome da 

requerente. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 265 de 521



audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

09 de outubro de 2018.. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001779-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001779-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. ALESSANDRA 

ALVES DA FONSECA qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença, no tocante ao levantamento 

dos valores. 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. A sentença proferida nos autos, 

não merece qualquer tipo de correção, vez que apenas restou consignado 

a existência de ato já realizado nos autos, pois conforme consta no Id. 

Num. 9998651 - Pág. 2, os valores depositados a título de purgação da 

mora foram levantados em favor do credor por meio do Alvará eletrônico 

nº 351149-9/2017, em 14.09.2017 e extrato da conta única do e. TJMT do 

Num. 9998651 - Pág. 3/4, não havendo outros valores pendentes de 

levantamento. Ex positis, por não vislumbrar a existência de qualquer erro 

a ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho 

a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004372-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA NETO (AUTOR(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA PEREIRA PINTO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE ANGELICA NAGASAWA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004372-90.2017.8.11.0003. Ação de Imissão de Posse com 

pedido Liminar Autores: Raimundo Pereira de Sousa Neto e outra Ré: 

Cibele Angélica Nagasawa Vistos etc. RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA 

NETO e outra, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em face de CIBELE 

ANGÉLICA NAGASAWA, também qualificada no processo. Os autores 

pugnaram pela desistência do feito (Num. 14703564). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar os requerentes ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO JOSE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001764-22.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A Executado: Agnaldo José 

Barbosa Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

AGNALDO JOSÉ BARBOSA, também qualificado no processo. No curso 

do processo o credor noticia a realização de acordo entre as partes e 

requer a sua homologação e suspendo do andamento do feito até seu 

integral cumprimento (Id. 12541605). O avençado foi devidamente 

cumprido, conforme consta no Id. 14960325. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do disposto no 

artigo 924, II, do CPC. Custas já recolhidas e honorários advocatícios na 

forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 09 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000886-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO (ADVOGADO(A))

ALCY ALVES VELASCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000886-97.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de Rescisão 

de Contrato Autor: Alcy Alves Velasco Réu: Alberto Almeida da Silva 

Vistos etc. ALCY ALVES VELASCO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO contra ALBERTO 

ALMEIDA DA SILVA, também qualificada no processo. O pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita foi indeferido, sendo 

determinada sua intimação da parte autora para o devido pagamento, nos 

termos do artigo 290, do CPC (Num. 13327093). O demandante quedou-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas 

(Num. 15773802). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante a ausência do 

recolhimento do valor das despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Ressalto que além da previsão no 

ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a 

ausência do recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no 

item 2.14.2.1 - “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 (...)”. Percebe-se que o requerente não efetuou o 

recolhimento das despesas iniciais do cartório distribuidor no prazo 

estipulado, apesar de devidamente intimada, na pessoa de seu patrono 

constituído, descumprindo o comando estabelecido no artigo 290, do CPC 

e pela CNGC/MT. Ex positis, considerando a inércia do autor, que não 

promoveu os atos necessários para o prosseguimento do feito, no tocante 

ao recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo 

no artigo 485, inciso IV e X, do CPC e determino o cancelamento/baixa da 

distribuição com base no art. 290, do CPC. Sem custas, face as 

determinações constantes na CNGC e sem verba honorária uma vez que a 

angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os autos 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - 

MT, 09 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008478-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PAMELA LINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008478-61.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AMANDA PAMELA LINO DA SILVA REQUERIDO: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008634-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MAZIERO (AUTOR(A))

VALTEIR ROBERTO ALVARES (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

VALFRIDO BISPO DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA DAS DORES DE SOUSA (AUTOR(A))

ROSEMIRO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA SOCORRO NOGUEIRA SALDANHA (AUTOR(A))

ALVINO LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

FLAVIO CORREIA ANDRADE (AUTOR(A))

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

JAIRO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

MARIA DA GUIA SOUZA (AUTOR(A))

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA CORDEIRO DOS PASSOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008634-49.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALVINO LEITE BARBOSA, JAIRO RODRIGUES LIMA, 

VALFRIDO BISPO DE LIMA, ROSEMIRO JOSE DOS SANTOS, MARIA 

SOCORRO NOGUEIRA SALDANHA, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, 

MARIA CORDEIRO DOS PASSOS, VALTEIR ROBERTO ALVARES, 

CLAUDETE MAZIERO, FLAVIO CORREIA ANDRADE, ROSEMEIRE 

GONCALVES VIEIRA, MARIA DA GUIA SOUZA, MARIA DAS DORES DE 

SOUSA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007767-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA (ADVOGADO(A))

WALISSON CASSIO DE MELO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007767-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WALISSON CASSIO DE MELO MACHADO REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO 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 
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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 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

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008492-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. M. D. O. G. (AUTOR(A))

ALYSSON RICARDO MOREIRA PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008492-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NICOLAS GABRIEL MUNIZ DE OLIVEIRA GUEDES RÉU: BUNGE 

ALIMENTOS S/A Vistos e Examinados. Defiro à parte requerente os 

benefícios da gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e seguintes 

do CPC/2015. Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil não mais 

contempla a exibição de documentos como ação cautelar autônoma, de 

forma que recebo a inicial como Produção Antecipada de Provas, porque o 

prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação (art. 381, III, do CPC/2015). CITE (M)-SE a parte requerida para que, 

no prazo que ora fixo em 15 (quinze) dias, apresente a prova documental 

pleiteada na inicial ou justifique eventual impossibilidade, salientando-se 

que, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, neste procedimento não 

se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir 

totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente, e que não 

haverá pronunciamento sobre a ocorrência ou não do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008554-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA (ADVOGADO(A))

DENIS PEDRO CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008554-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

RÉU: NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Vistos e examinados. 

A petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo 

qual a recebo. Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008553-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA GLORIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA GLORIA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008553-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE BATISTA GLORIA RÉU: JOSE BATISTA GLORIA Vistos e 

Examinados. Considerando-se que se trata de pedido de restauração de 

registro civil, proceda-se a distribuição a uma das varas de família e 

sucessões, com as cautelas deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008622-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

DEVANIR ALVES FELIPE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

G10 - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008622-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEVANIR ALVES FELIPE RÉU: G10 - TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. I – 

Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

Dezembro de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008499-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ELDORADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

FIEIRA & LORENZI LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008499-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA ELDORADO LTDA - EPP RÉU: FIEIRA & 

LORENZI LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos e 

examinados. 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). Não há pedido de tutela de 

urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de Dezembro de 2018, às 10:30horas. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004148-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 DESPACHO Processo: 1004148-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA ANGELICA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 
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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 08:00 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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS MELO (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 DESPACHO Processo: 1001272-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GLAUCIA DOS SANTOS MELO 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. 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 08:10 

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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001071-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MARIUDENIA RODRIGUES DA SILVA MARQUES (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 1001071-04.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIUDENIA RODRIGUES DA SILVA MARQUES 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. 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 08:20 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA BENEDITA VILLA (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 DESPACHO Processo: 1004534-85.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIA BENEDITA VILLA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 08:30 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007382-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 DESPACHO Processo: 1007382-45.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): IZABEL MARIA DA 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 
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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- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de inépcia da inicial, vistas a ausência do 

B.O. O boletim não é documento imprescindível para comprar o nexo de 

causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS. O boletim de ocorrência 

não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade 

entre o acidente e o dano do segurado. Qualquer uma das empresas 

seguradoras participantes do convênio estabelecido com a FENASEG 

(Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo 

pagamento da indenização. Para que a indenização de seguro obrigatório 

se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples 

prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74).A 

correção monetária é o marco adequado à recomposição do valor da 

moeda. É devida desde a data do sinistro, quando o risco foi concretizado. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador.(Ap 135233/2012, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 

20/03/2014)” Desse modo, rejeito a preliminar arguida. 3 - Em contestação 

a ré alega preliminar de ausência de pressuposto processual, vistas o 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro. Ademais, a 

jurisprudência assegura que o comprovante de residência não constitui 

documento indispensável ao ajuizamento das ações de indenização, não 

havendo previsão legal para tal exigência: Nesse sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, razão alguma 

assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 

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 08:40 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008181-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (ADVOGADO(A))

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (EMBARGADO)

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008181-54.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: DIUZA MARA BORGES MASTELARO EMBARGADO: 

DIOGO TADEU DAL AGNOL, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI Vistos e 

examinados. Primeiramente, certifique-se acerca da tempestividade dos 

presentes embargos. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006008-91.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AFREU SOARES DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS 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 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Desse modo, rejeito a preliminar arguida. 2 - Em 

contestação a ré alega preliminar de ausência de pressuposto processual, 

vistas o comprovante de endereço estar em nome de terceiro. Ademais, a 

jurisprudência assegura que o comprovante de residência não constitui 
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documento indispensável ao ajuizamento das ações de indenização, não 

havendo previsão legal para tal exigência: Nesse sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, razão alguma 

assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 

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 08:50 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008875-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINARTE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008875-23.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: STS INDUSTRIA DE 

PECAS AGRICOLAS LTDA - ME, MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA, 

ODINARTE ALVES MOREIRA Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da execução de título extrajudicial A 

petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008908-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

PATRICIA RAMOS DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008908-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PATRICIA RAMOS DE MATOS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Intime-se o patrono para que proceda 

a juntada de documento pessoal da parte autora, procuração, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, 

intime-se ainda a parte autora para que comprove a sua hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Transcorrido 

o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de nova 

intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008901-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

ERLY MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008901-21.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERLY MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte requerente, 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). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008109-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA LINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARY MOLINA TRINDADE GUIZARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008109-67.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADELIA LINA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: ROSE MARY 

MOLINA TRINDADE GUIZARDI Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008171-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SOLANGE APARECIDA CANTUARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008171-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SOLANGE 

APARECIDA CANTUARIA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

teste

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ateste

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007814-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON EDUARDO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007814-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: GERSON EDUARDO 

LEITE Vistos e examinados. I – Do valor da causa Analisando os autos, 

observa-se que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Isto porque, na ação de busca e 

apreensão o valor econômico perseguido pelo autor é o saldo devedor do 

contratante, constituído das parcelas vencidas e vincendas, o qual deve 

ser utilizado para atribuição do valor da causa. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR ATRIBUÍDO 

À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO SALDO DEVEDOR EM 

ABERTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas. (...). (TJ-PR - AI: 14926953 PR 

1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data 

de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1853 

01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de ofício da causa para o 

montante de R$ 29.491,26 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e um 

reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Esclareço, desde já, que o reembolso de qualquer valor 

eventualmente recolhido a maior deve ser solicitado diretamente ao setor 

competente. Procedam-se as retificações necessárias no Sistema PJe. II – 

Da mora A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor 

é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que 

a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a 

notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso ao 

constante no contrato. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO 

PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Súmula 

72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o 

ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, 

notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 150931/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO – 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do existente no 

contrato não possui o condão de constituir o devedor em mora, a justificar 

a concessão da liminar a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante constituição 

da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001243-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODEP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDESIO ANDRE SIEBERT (RÉU)

 

teste

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008947-10.2018.8.11.0003

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:

LUCIDIO MATIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008947-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUCIDIO MATIAS DOS SANTOS 

Vistos e examinados. A notificação extrajudicial para constituição em mora 

do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de 
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busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, 

verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo 

em vista a ausência do aviso de recebimento - AR, referente à 

correspondência juntada no ID 15767782. Neste sentido: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO DOMICÍLIO 

DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO 

DIVERSO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do 

existente no contrato não possui o condão de constituir o devedor em 

mora, a justificar a concessão da liminar a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante constituição 

da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002400-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (ADVOGADO(A))

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002400-85.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. 

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, como requerido pelo Douto 

Promotor de Justiça em sua última manifestação. Após o seu parecer, que 

deverá aportar ao feito no prazo legal, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004133-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MACEDO MANSUR (ADVOGADO(A))

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (EXECUTADO)

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

teste

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007518-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007518-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. REQUERIDO: 

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca do pedido formuado. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004276-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI (ADVOGADO(A))

FLAVIO CARLI DELBEN (ADVOGADO(A))

SERGIO BOMFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004276-41.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO BOMFIM REQUERIDO: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

inércia do habilitante e dê-se nova vista dos autos ao administrador 

judicial, como requerido por ele em sua ultima manifestação. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002827-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (ADVOGADO(A))

O CIMENTÃO COMERCIO DE MAD. E MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME 

(IMPUGNADO)

JULIANO DA SILVA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

WILLIAN TONDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002827-48.2018.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO DO BRASIL S.A IMPUGNADO: O CIMENTÃO 

COMERCIO DE MAD. E MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. 

Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006877-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MORENO LIMA (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(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 DESPACHO Processo: 1006877-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALAN MORENO LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . 

Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das 

preliminares arguidas pela requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 2- 

Em contestação a ré alega preliminar de ausência de pressuposto 

processual, vistas o comprovante de endereço estar em nome de terceiro. 

Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: Nesse 

sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil 

dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - 

É desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que o autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. 

Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). 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 09:10 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

GILDA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 DESPACHO Processo: 1000994-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILDA FRANCISCA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . 

Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das 

preliminares arguidas pela requerida: 1 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: 

Afasto a preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, 

uma vez que tal documento não é imprescindível para a propositura da 

ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 

JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO 

STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, 

DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO 

DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO 

POR EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO 

LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA 

TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a 
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extinção do processo por não se tratar de documento imprescindível à 

propositura da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em 

vista da possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões 

por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, 

Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - 

DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 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 09:20 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000048-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSALINO ROSA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Determino a intimação da parte autora, 

para que no prazo de 10 dias, junte ao feito os documentos anexados a 

exordial legíveis. No mais, defiro a produção de prova pericial. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 09:30 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.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004058-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004058-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - EPP Vistos e examinados. Acolho o pedido formulado 

pela parte autora, determinando a intimação da Requerida, na pessoa do 

seu representante legal, para que, no prazo legal, retire todos os bens que 

se encontram no local objeto da presente lide, sob pena de ser aplicada 

multa diária no valor de R$500,00. Após, conclusos para decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003944-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003944-74.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES Vistos e 

examinados. De fato, a responsabilidade pelo pagamento das multas de 

trânsito e IPVA é da parte requerida. Todavia, o pleito da autora não pode 

ser formulado no bojo da presente lide, devendo ser intentado por ação 

apropriada; podendo a mesma adotar, ainda, a prática contumaz do credor 

pagar tais valores e descontar posteriormente no preço da venda do 

veiculo. Isto posto, indefiro o pedido formulado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-05.2016.8.11.0003

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:

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI (EXECUTADO)

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - ME (EXECUTADO)

HELIO DORNELES CHAVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

tete

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007369-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA (AUTOR(A))

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ACILEIDE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

sdfsa

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001991-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHULZ BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

asdfas sadf

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008684-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MARTIN SOUZA (REQUERENTE)

RICK ANDREI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008684-75.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALUIZIO MARTIN SOUZA REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 11 de dezembro de 2018, às 09:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 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 possibilidade da parte autora ter 

seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da 

dívida e do contrato, 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 abstenção e 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 ocorrer, o autor 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 parte requerente, caso seja 

indeferida a medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor do 

rol de maus pagadores, referente ao contrato ora discutido. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000259-59.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARISA DE 

SANTANA Vistos e examinados. Defiro o pedido de dilação, concedendo à 

parte autora o prazo suplementar de 15 dias para a prática do ato que lhe 

incumbe, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURAISSO DOS SANTOS DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002683-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA RÉU: NEURAISSO DOS SANTOS DA 

ROCHA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, no prazo 

legal, indique o endereço para a citação pessoal do requerido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003241-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BEZERRA MACHADO (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003241-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TIAGO BEZERRA MACHADO RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. Com fulcro no princípio 

consagrado no artigo 9º do CPC, antes de apreciar o pedido do autor, 

determino a intimação da parte ré para que, querendo, manifeste-se no 

prazo de 05 dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BISPO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002238-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA RÉU: MARCILIO BISPO 

FERREIRA Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 11:00 horas. Observe-se o novo 

endereço do requerido, indicado pela parte autora. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002327-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002327-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

SUSTENTAVEL, SOCIAL E CULTURAL - IDESSC RÉU: MARIA ELIZA 

TEIXEIRA BOSQUD Vistos e examinados. Tendo em conta que a carta 

registrada não foi entregue pessoalmente ao citando, não tendo ele 

assinado o recibo, a citação não pode ser considerada realizada, nos 

termos do disposto no artigo 248, §1º do CPC. Dito isto, determino a 

intimação da autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSILDA DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

VALDETE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAILDA NUNES FERREIRA (AUTOR(A))

RUTH XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA (ADVOGADO(A))
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FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002328-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAILDA NUNES FERREIRA, ROSILDA DE ARAUJO SILVA, 

VALDETE DE OLIVEIRA, RUTH XAVIER DE ALMEIDA RÉU: FATEFFIR - 

FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA Vistos e 

examinados. Ante o teor do pedido da parte autora, redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 13 de Dezembro de 2018, às 08:00 horas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002297-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO MACHADO DOS SANTOS RÉU: CATALAO 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos e 

examinados. Considerando que o endereço da parte requerida é de outra 

comarca, o que notoriamente dificulta a realização da audiência de 

conciliação, como se verifica da rotina processual da própria vara, 

DISPENSO a realização do ato, e determino que se providencie a citação 

da parte ré, salientando que poderá ser designada audiência de 

conciliação em qualquer momento do processo, caso as partes entendam 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000041-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO TEN CATEN PIPER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000041-65.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EUGENIO TEN CATEN 

PIPER Vistos e examinados. Defiro o pedido de suspensão do processo, 

por 60 dias, antes a notícia de tratativas de acordo entre as partes. 

Decorrido o prazo, intime-se a autora para o prosseguimento, em 05 dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA (EXECUTADO)

ANA PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA (EXECUTADO)

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

glaucia albuquerque brasil (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000819-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: RODRIGO 

ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP, RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, 

ANA PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA Vistos e examinados. Com 

fulcro no disposto no artigo 9º do CPC, determino a intimação das partes 

(autora e requerida) para que, querendo, manifestem-se acerca do teor do 

parecer da administradora judicial, no prazo comum de 05 dias. Após, 

conclusos na pasta apropriada. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001211-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSA GOULART FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS (RÉU)

VALLENTINA FAGUNDES DE FREITAS VIANA DE MORAIS (RÉU)

ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001211-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BEATRIZ ROSA GOULART FIGUEIREDO RÉU: ERLLON 

RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS, ELLEN FATIMA FAGUNDES DE 

FREITAS, VALLENTINA FAGUNDES DE FREITAS VIANA DE MORAIS Vistos 

e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de 

Dezembro de 2018, às 09:00 horas. Observe-se os novos endereços 

indicados pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004188-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS (RÉU)

JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004188-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: JAMIL 

SIMOES BARCELOS FILHO, LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de citação por oficial de justiça, 

redesignando a audiência de conciliação para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 09:30 horas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005408-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005408-36.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E 

SACARIAS LTDA - EPP REQUERIDO: DINORA DA SILVA Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da citação e apresentação de eventual 

contestação. Após, conclusos na pasta respectiva. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000575-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Tatiane Pereira Barros (ADVOGADO(A))

POLIANA CARVALHO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000575-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

POLIANA CARVALHO NUNES Vistos e examinados. Intime-se a requerida 

para que tome ciência da prestação de contas e,após, arquive-se estes 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000466-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JUSCILENE DA SILVA OLIVEIRA FERNANDES (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 DESPACHO Processo: 1000466-92.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUSCILENE DA SILVA OLIVEIRA FERNANDES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Considerando o teor da certidão retro, que dá conta da 

inércia da parte autora em se manifestar nos autos, DEFIRO o pedido da 

requerida, determinando a intimação do advogado do requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a devolução do valor que levantou em 

excesso, mediante depósito judicial ou comprovante de depósito efetuado 

diretamente à requerida, nos termos da petiçao de Id. 10641675, que por 

ele não foi impugnada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000755-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000755-59.2016.8.11.0003. 

EMBARGANTE: KASSIO BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: 

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES Vistos e examinados. Considerando o 

valor da renda mensal auferido pelo embargante (R$2.172,17), mantenho o 

benefício da Justiça Gratuita que lhe foi deferido, ficando suspensa a 

condenação em honorários advocatícios, razão pela qual ordeno o 

arquivamento dos autos. Ressalto que, havendo modificação substancial 

na situação econômica do condenado, o exequente poderá, mediante a 

devida comprovação nos autos, requerer o desarquivamento e 

prosseguimento do feito. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARECI PINTO FUCKS (EXECUTADO)

WILSON DELMIR FUCKS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000056-97.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: 

WILSON DELMIR FUCKS, MARECI PINTO FUCKS Vistos e examinados. 

Antes de apreciar o pedido formulado pelo exequente, determino que o 

mesmo se manifeste sobre a certidão da Sra. Gestora, que dá conta da 

não citação da executada MARECI. Após sua manifestação, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000265-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TEODORO DIAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000265-03.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: GUSTAVO TEODORO DIAS RIBEIRO 

Vistos e examinados. Remetam-se os autos à Contadora Judicial, a fim de 

que, não tendo incluído nos seus cálculos todas as parcelas contratuais 

vencidas e vincendas, refaça os mesmos. É que, como se sabe, a 

instituição financeira deverá devolver ao devedor o valor remanescente 

da venda do bem após a dedução das parcelas remanescentes à integral 

quitação do contrato (vencidas e vincendas). Com a manifestação da 

Contadoria, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004607-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES (ADVOGADO(A))

LUIZ MAURO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004607-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ MAURO DE OLIVEIRA RÉU: JOSSIMAR TAVARES DA 

SILVA Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 13 de Dezembro de 2018, às 10:30 horas. Observe-se o novo 

endereço da parte ré, indicado pela autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006257-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006257-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO PAIM RÉU: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 13 de Dezembro de 2018, às 11:00 horas. Observe-se o novo 

endereço da parte ré, indicado pela autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 280 de 521



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008451-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (ADVOGADO(A))

EDNA OLIVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MENASCHI DUARTE (EXECUTADO)

ANDERSON SANTOS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008451-78.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EDNA OLIVEIRA DE SOUZA EXECUTADO: ANTONIO 

MENASCHI DUARTE, ANDERSON SANTOS DUARTE Vistos e examinados. I 

– Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte exequente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do 

art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003705-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J S ZORZI COMERCIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003705-70.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO ORIGINAL S/A EXECUTADO: J S ZORZI COMERCIO 

EIRELI - EPP Vistos e examinados. Com fulcro no disposto no artigo 914, 

§1º, do CPC, determino a exclusão da petição inserida nos autos como 

Embargos a Execução. Intimem-se as partes desta decisão, devendo a 

exequente manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007670-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VALDEMIRO RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR(A))

MANOEL DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

ELIAS GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILVIA PAES ARAGAO (AUTOR(A))

NEUZA RIOS MIRANDA (AUTOR(A))

ALVINO LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

NORMINDA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA ALENCAR ALVES (AUTOR(A))

VALDEIR LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA GARCIA GALVAO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

CIRENE ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007670-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA, MARIA FERREIRA DA SILVA, 

ELIAS GOMES DOS SANTOS, MANOEL DANIEL DA SILVA, ALVINO LEITE 

BARBOSA, JOAO NUNES DA SILVA, VALDEIR LEITE BARBOSA, CARMEM 

LUCIA GARCIA GALVAO, CIRENE ALVES BARBOSA, VALDEMIRO 

RODRIGUES DE MIRANDA, NEUZA RIOS MIRANDA, SILVIA PAES 

ARAGAO, MARIA ALENCAR ALVES, NORMINDA DIAS DE OLIVEIRA RÉU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 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). Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o 

rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Cite-se a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de 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

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005578-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO SCHENATTO (RÉU)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005578-08.2018.8.11.0003. 
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AUTOR(A): JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS RÉU: PAULO 

RICARDO SCHENATTO Vistos e examinados. Acolho o pedido formulado 

na petição de Id. 15697248 e redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 14de Dezembro de 2018, às 08:00 horas. Observe-se o novo 

endereço da parte ré, indicado pela autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002052-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL REGIOLI RODRIGUES (EXEQUENTE)

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002052-67.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DANIEL REGIOLI RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão lançada 

nos autos. Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está 

devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC. Promovam-se as 

anotações e alterações necessárias, na capa dos autos e no sistema 

Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, para cumprir a 

sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento 

(art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá 

certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002052-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL REGIOLI RODRIGUES (EXEQUENTE)

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002052-67.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DANIEL REGIOLI RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão lançada 

nos autos. Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está 

devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC. Promovam-se as 

anotações e alterações necessárias, na capa dos autos e no sistema 

Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, para cumprir a 

sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento 

(art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá 

certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI JOSE VASTOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001024-98.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: WANDERLEI JOSE 

VASTOR Vistos e examinados. Considerando que o bem alienado 

fiduciariamente não foi encontrado, DEFIRO o pedido de conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, face o teor do disposto 

nos artigos 4º e 5º da Lei nº 13.043/2014. Determino a alteração da 

autuação do feito, que prosseguirá na forma do artigo 824 e seguintes do 

CPC (execução por quantia certa). Fixo, de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado (art. 827). 

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º). O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (art. 829). Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Tendo 

sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair sobre os 

mesmos. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008682-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

OLIVIO JOAQUIM RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008682-08.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLIVIO JOAQUIM RAMOS REQUERIDO: TRANSPORTES 

COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, 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 14 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 
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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 requerida, 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

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007239-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON DA MOTTA GULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007239-22.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILSON DA MOTTA GULART REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. 

Certifique-se a tempestividade, associando aos autos a que se referem. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009242-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009242-47.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME REQUERIDO: 

R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA Vistos e 

examinados. Proceda-se a associação aos autos a que se referem. Após, 

intime-se a recuperanda para que se manifeste acerca do teor do relatório 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que também se manifeste, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429972 Nr: 11967-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GONCALVES SERVICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793331 Nr: 11606-14.2015.811.0003

 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: RITA DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Vistos e Examinados.

 Nos termos do art. 107, II, do CPC, concedo vista dos autos ao patronos 

constituidos, pelo prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792144 Nr: 11164-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AYRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 02 (duas) 

cópias da petição de fls. 117/122, para acompanhar a(s) carta(s) 

citação(ões).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403819 Nr: 17340-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO 

NASCIMENTO, MARCIO ROGERIO BERTONI, DULCELINA SILVA 

NASCIMENTO, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS CEZAR BERTONI, 

SHEILA DAL BÓ, SIMONE DAL BÓ, SOUVENIR DAL' BÓ JUNIOR, MICHEL 

DAL' BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TORRES HOLLERBACH 

- OAB:RJ 189513, DIOGO REZENDE DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 

123.702, JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - OAB:RJ 208.019, 

JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:RJ 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

2030, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16056 OAB/MT, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT, THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT, WELLINGTON GOMES 

DA SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 Intimação da parte executada Sheila Dal Bo, Simone Dal Bo, Michel Dal Bo 

e Souvenir Dal Bo Junior para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre o 

requerimento do exequente de desistência da ação em relação aos 

executados Carlos Cesar Bertoni e Marcio Rogério Bertoni, conforme 

petição de fls.1010/1011.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767568 Nr: 1138-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BASF S/A, TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

juntada do mandado de citação e certidão com diligência negativa em fls. 

297/298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 882847 Nr: 11223-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS FARIA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398, ODACIR 

MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada de Petição do Autor de 

fls. 82/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 863915 Nr: 4502-97.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA SILVA SOUZA, CHRISTIANE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR APOLINARIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos, 

desconstituindo a penhora formalizada no imóvel registrado sob a 

matrícula nº 17.991 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis/MT e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte embargada 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.Consigno que, se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença 

para o processo em apenso.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.: 786624 Nr: 8860-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTRAESCO - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se a alteração na capa dos autos para 

cumprimento de sentença.

Defiro o pleito de expedição de certidão de protesto de sentença líquida, 

nos termos do art. 517, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 591 e 

seguintes da CNGCE.

Consigno, desde já, que as diligências necessárias ao protesto da referida 

certidão é de inteira responsabilidade da parte credora.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008626-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO (ADVOGADO(A))

GERLI GERDA BORDIGNON (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008626-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERLI GERDA BORDIGNON RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça 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 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência Analisando os autos, entendo que o pleito não merece prosperar. 

Isto porque, a mera propositura de ação revisional de contrato não 

possuiu o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre 

com o depósito integral das parcelas avençadas. “Súmula 380, STJ - A 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de Processo Civil 

determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo 

e modo contratados, nas ações que tenham por objeto revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. 
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“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 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. (...)” Neste 

ponto, insta consignar que o valor incontroverso, se refere aquele 

entabulado no contrato e não apenas o que a parte autora entende como 

devido. Destaca-se, ainda, que o pagamento deverá ocorrer diretamente à 

parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, 

boleto, débito em conta, transferência) contratados. Neste sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE 

INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Outrossim, no caso em 

espeque não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado pelo 

autor, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas 

contratuais, assim, inexistindo elementos seguros de convicção da 

verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da 

tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que não estando o pedido 

fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação da 

parte requerente, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da 

verossimilhança das alegações. Portanto, em juízo de cognição sumária, 

verifico que não há aparência do bom direito nas alegações do autor, 

contidas na inicial de sua ação revisional. 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010155-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERICA JAQUELINE HERMISDORFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes (ADVOGADO(A))

WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

MARINA BELANDI SCHEFFER (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010155-63.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERICA JAQUELINE HERMISDORFF REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos e examinados. RECEBO os embargos de 

declaração e NEGO PROVIMENTO aos mesmos, uma vez que a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não são devidos 

honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Veja-se: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O 

ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos 

honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. 

Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a 

fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O eg. 

Tribunal de origem, considerando os elementos da presente demanda, 

entendeu que não existe circunstância que caracterize a aplicação da 

excepcionalidade ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(AgInt no REsp 1291408/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). E ainda: “TJ-RS - Agravo de 

Instrumento AI 70073880486 RS (TJ-RS) Jurisprudência Data de 

publicação: 31/07/2017 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Por tratar-se de incidente com o escopo de 

complementar a decisão definitiva proferida na fase de conhecimento, a 

liquidação de sentença não enseja nova fixação de honorários 

sucumbenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70073880486, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 26/07/2017). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007802-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MARTINS DA COSTA (EXEQUENTE)

CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007802-16.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ARNALDO MARTINS DA COSTA, MARIA DO CARMO 

MEDEIROS EXECUTADO: IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II - Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, nos termos do art. 829, 

do Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, desde já, 

defiro a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de 

que a presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). III – Da 

tutela de urgência Em que pesem as alegações da parte exequente, 

entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque, para a 

concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Infere-se ainda do art. 301 do 

Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas 

cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. 

No caso, extrai-se que a probabilidade do direito está devidamente 

comprovada pela juntada de título executivo extrajudicial, entretanto, o 

perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo não restou 
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claramente configurado nesta fase processual. Insta consignar que a 

parte exequente não trouxe comprovação nos autos de que a parte 

contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar ao 

pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA –TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO 

CAUTELAR EM CONTA BANCÁRIA - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E 

OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo se não há nos autos elementos 

capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – PENHORAS DE BENS DOS 

HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO – REQUISITOS 

INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A 

rigor do artigo 301 do Código de Processo Civil, o juiz poderá servir-se de 

medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea 

equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá 

comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais 

sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. III - Em que pese à urgência alegada 

pela parte agravante, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, 

qualquer indício de esvaziamento ou dilapidação de bens que permita o 

avanço da medida assecuratória pretendida, ainda mais diante da 

inexistência de informações claras sobre quais bens foram por eles 

herdados do executado originário. (SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, 

Publicado no DJE 30/06/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS 

DA PARTE DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BOATOS DE QUE 

A PARTE EXECUTADAS PRETENDE FURTAR-SE DO DOMICÍLIO E 

EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM SEU NOME – MEDIDA QUE REQUER A 

COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE A PARTE DEVEDORA NÃO TENHA 

CONDIÇÕES DE HONRAR A OBRIGAÇÃO OU QUE ESTEJA SE 

DESFAZENDO DE BENS EM PREJUÍZO DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE 

SE PRESUMIR A INSOLVÊNCIA A JUSTIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA 

CONCERNENTE AO ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO. A medida de 

arresto demanda a necessária comprovação de que a devedora não 

possa honrar o pagamento da dívida não podendo presumir-se a 

insolvência ou acolher a medida apenas com embasamento em boatos 

neste sentido. O fato de existir débitos em nome da devedora não implica 

de per si reconhecer a sua impossibilidade de honrar sua obrigação. 

(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) 

Pelos motivos acima expostos, indefiro a concessão de tutela de urgência 

pleiteada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004686-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DE SOUZA PORTO (EXECUTADO)

FERNANDA DA SILVA SANTOS PIO 01284165132 (EXECUTADO)

FERNANDA DA SILVA SANTOS PIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004686-36.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Advogados do(a) 

EXEQUENTE: ROSEANY BARROS DE LIMA - MT0007959A, MARCELA 

REGINA DE ALMEIDA FREITAS - MT0009454A-O, GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT0010028A EXECUTADO: FERNANDA DA 

SILVA SANTOS PIO 01284165132, FERNANDA DA SILVA SANTOS PIO, 

ELSON DE SOUZA PORTO 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, 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002082-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES (EMBARGANTE)

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

SILMARA LAURA LEMES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002082-05.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: AUTO 

MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME, JEFERSON MARQUES, 

SILMARA LAURA LEMES Advogado do(a) EMBARGANTE: MAURO 

ROSALINO BREDA - MT0014687A Advogado do(a) EMBARGANTE: 

MAURO ROSALINO BREDA - MT0014687A Advogado do(a) 

EMBARGANTE: MAURO ROSALINO BREDA - MT0014687A EMBARGADO: 
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BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) EMBARGADO: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MG44698 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: 1004577-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MANOEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 1004577-22.2017.8.11.0003 AUTOR(A): MANOEL 

OLIVEIRA DA SILVA 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 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005369-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 1005369-73.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDINEY 

ALMEIDA DE ANDRADE Advogado do(a) REQUERENTE: DIVINO OLIVEIRA 

- MT0016922A REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006096-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PICADO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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 1006096-32.2017.8.11.0003 AUTOR(A): ALVARO 

PICADO GONCALVES NETO Advogado do(a) AUTOR(A): RENATO 

OCAMPOS CARDOSO - MT11878/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S 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, 

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: 1006440-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006440-13.2017.8.11.0003 AUTOR(A): DALVA ROSA 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S 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 
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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: 1001955-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

SILVO MESSIAS ROSA LEMOS (AUTOR(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(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 1001955-33.2018.8.11.0003 AUTOR(A): SILVO MESSIAS 

ROSA LEMOS Advogados do(a) AUTOR(A): DHANDARA ADRYHELLE 

VILELA DE ALMEIDA - MT21021/O, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - 

MT21568/O 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, 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (RÉU)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002983-36.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARINA 

NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO Advogado do(a) AUTOR(A): SAMIR 

BADRA DIB - MT0005205S RÉU: GILBERTO SANTOS RIBEIRO, ARITUSA 

LEITE NOBREGA RIBEIRO, CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA 

Advogado do(a) RÉU: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

MT0015401A Advogado do(a) RÉU: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS 

- MT0015401A 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: 1003678-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003678-87.2018.8.11.0003 AUTOR(A): JEVERTON 

GIMENES DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO 

FILIPAK - MT0011551S-O RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-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 

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: 1003521-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003521-17.2018.8.11.0003 AUTOR(A): TEREZINHA DE 

JESUS PAIM JOBER Advogado do(a) AUTOR(A): GLAYTON MARCUS 

MEIRA NUNES - MT0005957S RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado 

do(a) RÉU: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O 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, 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 
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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: 1003747-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALDEICE MARQUES DA SILVA (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 1003747-22.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VALDEICE 

MARQUES DA SILVA Advogado do(a) AUTOR(A): DANILO RODRIGUES 

DE SOUZA - MT24727/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, 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOWHITE TRADING LTDA (AUTOR(A))

JOAO ALBERTO DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

WR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003033-62.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ECOWHITE 

TRADING LTDA Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO ALBERTO DE 

CARVALHO JUNIOR - SP235835 RÉU: WR TRANSPORTE RODOVIARIO 

LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ 

JUNIOR - MT17801/O 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 
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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: 1006434-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006434-06.2017.8.11.0003 AUTOR(A): VALERIA JESUS 

DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

MT0018465A RÉU: CAROLINA VEICULOS LTDA, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Advogado do(a) RÉU: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - MT0013739A Advogado do(a) RÉU: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - MT0015013S-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, 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003876-27.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARCO 

ANTONIO DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

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, 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.
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Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001287-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO (REQUERENTE)

RILMA FERREIRA VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

EPAMINONDAS RIBEIRO PARDUCI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001287-96.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO LOPES ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: RILMA 

FERREIRA VIANA - MT22837/O-O REQUERIDO: DIVERTOYS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: EPAMINONDAS RIBEIRO 

PARDUCI - SP139591 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004980-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (REQUERENTE)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004980-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: HELIO 

CAVALCANTI GARCIA NETO Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR - MT0008872S-O REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MG44698 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000781-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000781-86.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EUCLIDES 

CANGUSSU CASTRO Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON 

CLAYTON PESTANA - MT16728/O-O REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698 

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, 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: 1003729-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALCIDES CORDEIRO VASCO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 1003729-98.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ALCIDES 

CORDEIRO VASCO NETO Advogado do(a) AUTOR(A): DANILO 

RODRIGUES DE SOUZA - MT24727/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (ADVOGADO(A))

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000420-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CARLOS 

ROBERTO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE RODEGUER 

- SP0291039S REQUERIDO: TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA 

Advogado do(a) REQUERIDO: RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - 

MA4735 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, 
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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: 1001512-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO 

TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN (RÉU)

REGIANE ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001512-82.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VILSON 

GONCALVES PEREIRA Advogado do(a) AUTOR(A): MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - MT0213630A RÉU: ASSOCIACAO DE 

BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR 

RODOVIARIO-ABTRAN Advogado do(a) RÉU: REGIANE ZANARDINI 

MENEZES - MT12775/O 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000538-45.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GLEICIMAR 

REZENDE DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003433-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

ALVARO LORENCO ORTOLAN SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003433-76.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ALVARO 

LORENCO ORTOLAN SALLES Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA 

CLARA QUINTANA - MT12353/O REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - MT0011660A-O 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, 

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: 1002171-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

LUCIANA GODOI ARCURE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME (RÉU)

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002171-62.2016.8.11.0003 AUTOR(A): LUCIANA 

GODOI ARCURE Advogado do(a) AUTOR(A): DENISVALDO SILVA JARDIM 

- MT0008183S-O RÉU: DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, EMAD 

CONSTRUTORA EIRELI - ME 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, 

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. 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001158-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (RÉU)

VANIA DA SILVA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001158-57.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VILMAR DA 

SILVA CARVALHO Advogado do(a) AUTOR(A): JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇAO - MT15996/O-O RÉU: VANIA DA SILVA CARVALHO, 

ANTONIO DANIEL RODRIGUES Advogado do(a) RÉU: RENATO SAITO - 

MT0013392A Advogado do(a) RÉU: RENATO SAITO - MT0013392A 

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, 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: 1002019-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002019-43.2018.8.11.0003 AUTOR(A): EDSON 

ESTEVAO REY MOLINA Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO 

FILIPAK - MT0011551S-O RÉU: CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS 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 
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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: 1000148-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE VIEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000148-12.2017.8.11.0003 AUTOR(A): GISLAINE 

VIEIRA DE LIMA Advogado do(a) AUTOR(A): CELIO PAIAO - MT0018145S 

RÉU: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

Advogado do(a) RÉU: LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

MT0006358A-O 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: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

LUCIANA GODOI LORENTI (ADVOGADO(A))

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO 

(ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 01 - Cuida-se de pedido, 

formulado pela recuperanda, para a baixa de averbações premonitórias 

lançadas em imóveis de sua propriedade, levadas a efeito pelo credor 

B a n c o  S a n t a n d e r  n a s  a ç õ e s  d e  e x e c u ç õ e s  n º 

1100143-78.2017.8.26.0100 (6ª vara cível do foro central da comarca de 

São Paulo/SP) e nº 1100128-12.2017.8.26.0100 (34ª vara cível do foro 

central da comarca de São Paulo/SP). Instado a se manifestar, o 

administrador judicial enfatizou a necessidade do deferimento do pedido 

da recuperanda, afirmando que a medida é indispensável para garantir a 

tomada de crédito, fornecendo capital de giro para o soerguimento das 

atividades da recuperanda; para viabilizar a superação da crise 

econômico-financeira da recuperanda, através da manutenção da fonte 

produtora, possibilitando a preservação da empresa; e para a 

alavancagem do faturamento da recuperanda em curto espaço de tempo. 
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O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. DECIDO. Pois 

bem. Diante da vasta argumentação da recuperanda, bem como da 

elucidativa manifestação do administrador judicial, no sentido de que a 

baixa das averbações premonitórias é indispensável para o 

prosseguimento das atividades da recuperanda e manutenção da sua 

sobrevivência empresarial, entendo que o pedido formulado comporta 

acolhimento, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. De 

fato, sabe-se que a suspensão das execuções interpostas em face da 

recuperanda, ocorrida com o deferimento do processamento da 

recuperação judicial, não tem o efeito de gerar o automático levantamento 

de constrições ou averbações premonitórias. Todavia, este efeito pode 

ser vislumbrado sempre que restar demonstrado que a manutenção das 

constrições e/ou averbações poderá gerar a inviabilidade ou dificultar 

sobremaneira o sucesso da recuperação judicial. Nesse sentido é o 

entendimento da jurisprudência: “TJ-SP - 21896322120178260000 SP 

2189632-21.2017.8.26.0000 (TJ-SP) - Jurisprudência•Data de publicação: 

12/12/2017 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que manteve as 

restrições sobre os imóveis de propriedade da executada, consistente 

nas averbações do ajuizamento das execuções perante os cartórios 

imobiliários – Faculdade do credor para dar conhecimento da execução a 

terceiros – Ausência de demonstração de que as averbações inviabilizem 

ou dificultem a execução do plano de recuperação judicial da executada – 

Suspensão da execução, em razão do processamento da recuperação 

judicial, que não possui o condão de acarretar o levantamento de 

constrições, mas apenas impedir o andamento do processo executivo – 

Decisão mantida – Recurso improvido.” No caso do julgado supra 

transcrito, o pedido das baixas só não foi deferido porque a recuperanda 

não demonstrou que a manutenção das averbações inviabilizaria ou 

dificultaria a sua recuperação judicial. Contudo, nos presentes autos, 

como bem enfatiza o administrador judicial, estamos diante de uma 

hipótese concreta em que a manutenção das averbações premonitórias 

poderá dificultar grandemente a recuperação judicial da devedora, quiçá 

não irá fulminá-la por completo, na medida em que está impossibilitando 

fatalmente a obtenção de crédito para fomentar a manutenção das 

atividades empresariais. Assim, diante do panorama concreto que ora se 

apresenta, ante a necessidade de se garantir o êxito do processo de 

recuperação judicial, admissível se revela a possibilidade da flexibilização 

da norma, em prol da preservação da empresa. Nessa toada, confira-se o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO 

PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA 

LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A 

EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 

11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus 

pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data 

em que deferido o processamento da recuperação judicial, a 

jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal 

determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de 

implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no CC 143.802/SP, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/04/2016, DJe 19/04/2016). Além disso, não é demais repisar o 

conteúdo do artigo 47 da Lei 11.101/2005: “A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.” Oportuno destacar, ainda, as palavras do Ministro 

Luis Felipe Salomão, ao orientar pela realização de uma interpretação 

teleológica e finalista da norma, no intuito de salvar a empresa e manter os 

empregos. Veja-se: “... a hermenêutica conferida à Lei 11.101/05, no 

tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos 

do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a 

superação da crise empresarial.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.989 - SP 

(2011/0269578-5) – 08 de maio de 2018). Por fim, valioso relembrar que a 

tomada de decisões como a presente, onde se busca alcançar a 

valorização do princípio da preservação da empresa, não tem por escopo 

o atendimento dos anseios exclusivos da recuperanda, mas sim o intuito 

de se resguardarem interesses de toda a coletividade em que a pessoa 

jurídica está instalada. Em tal ponto é elucidativa a doutrina concernente: 

“O exercício da atividade empresarial não interessa apenas ao 

empresário. Em especial, nas empresas de maior porte, o prosseguimento 

da atividade negocial também interessa aos empregados que por elas são 

remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão 

inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da 

constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses não 

apenas para a satisfação do empresário, mas também de outros agentes 

do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa 

interessa a todos. Em face dessa situação, deverão ser envidados 

esforços, sempre que possível, para que a atividade empresarial que se 

encontre em estado de crise econômica ou financeira possa se soerguer.” 

(DE LUCCA, Newton. Comentários ao artigo 47. In: DE LUCCA, Newton; 

SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Comentários à Nova Lei de 

Recuperação de Empresas e de Falências. São Paulo: Quartier Latin, 

2005). Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 da Lei 

11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa, DEFIRO o 

pedido formulado pela recuperanda, determinando a baixa das 

averbações premonitórias lançadas nos imóveis de propriedade da 

mesma, levadas a efeito pelo credor Banco Santander nas ações de 

execuções nº 1100143-78.2017.8.26.0100 (6ª vara cível do foro central 

da comarca de São Paulo/SP) e nº 1100128-12.2017.8.26.0100 (34ª vara 

cível do foro central da comarca de São Paulo/SP). Providencie-se a 

expedição do necessário para o cumprimento desta decisão. 02 – Diante 

da notícia, trazida aos autos pela recuperanda, de que o RAI 

1004134-46.2018.8.11.0000 foi desprovido, tendo permanecido inalterada 

a decisão, proferida por este Juízo, que determinou a intimação da credora 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL para devolver valores à recuperanda, 

DETERMINO a intimação de referida credora para que, no prazo de 48 

horas, devolva à recuperando o valor de R$2.579.197,30 com as devidas 

atualizações, sob pena de multa diária no valor de R$1.500,00. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008571-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO GARCIA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SANTANA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008571-24.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO GARCIA NETO RÉU: LEANDRO SANTANA 

BARBOSA Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018 às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§ 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 
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solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da tutela de urgência O Decreto nº 

59.566/1966 dispõe que o arrendamento e a parceria são contratos 

agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da 

terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre 

administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer 

atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. No 

arrendamento rural, a ação de despejo é o meio hábil para a retomada do 

imóvel pelo proprietário, observada as seguintes hipóteses: Art. 32. Só 

será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo 

contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder 

ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso 

consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou 

renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou 

às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o 

arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou 

parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no 

art. 13 deste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, 

permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a 

sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou 

cometer infração grave de obrigação contratual. Parágrafo único. No caso 

do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e 

o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de 

despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos 

devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do 

arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado 

no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, 

contados da data da entrega em cartório do mandado de citação 

devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. 

Por outro lado, para a concessão da tutela de urgência a parte requerente 

também deverá comprovar o preenchimento dos elementos constantes no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 32 do Dec. 59.566/66, é 

causa capaz de fundamentar ação de despejo o inadimplemento do 

pagamento do aluguel ou da renda no prazo convencionado no contrato 

de arrendamento rural. Outrossim, é compatível com a ação de despejo o 

instituto da antecipação de tutela, não havendo ofensa ao contraditório ou 

ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069335800, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/08/2016). 

(TJ-RS - AI: 70069335800 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 11/08/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/08/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE AUTORIZAM O 

DEFERIMENTO DA MEDIDA. A plausibilidade da existência do direito e a 

ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no 

oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do 

processo autorizam a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 

300 do CPC. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70078497112, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AI: 

70078497112 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 

12/09/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 17/09/2018) No caso dos autos, a probabilidade do direito alegado 

pela parte autora está consubstanciada pelo contrato de arrendamento 

rural existente entre as partes (Id. 15581537), inadimplência pelo 

pagamento do aluguel (Id. 15581892), bem como cópia do processo 

ambiental nº 987-21.2017 – 74891 (Id. 15581900). Em relação ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, extrai-se dos autos que a 

parte requerida, além de inadimplente desde o ano de 2012, ainda está 

fazendo uso nocivo da propriedade arrendada, uma vez que está 

realizando desmatamento irregular da área, conforme laudo técnico de 

avaliação ambiental, cujo trecho transcrevo abaixo: “(...) constatamos o 

crime ambiental por destruir, danificar floresta ou qualquer tipo de 

vegetação nativa, objeto especial de preservação não passíveis de 

autorização para exploração ou supressão. Que após medição da área 

através de aparelho GPS conforme coordenadas descritas no termo de 

embargo/interdição nº 121506, totalizaram 29 hectares desmatadas 

(encostas e morros).” “Diante do ocorrido o senhor Leandro Santana 

Barbosa afirmou ser o proprietário da fazenda bem como ser o autor do 

desmate, no entanto fizemos a condução do mesmo até a delegacia do 

municípios de Poxoréu pela prática de crime ambiental, onde foram 

lavrados auto de inspeção nº 153336, auto de infração nº 155367 com 

multa no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), termo 

de embargo/interdição nº 121506 e boletim de ocorrência nº 2017.55228 

em desfavor do senhor Leandro Santana Barbosa”. Portanto, evidenciado 

a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento do pedido 

liminar de despejo é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA - DESCABIMENTO 

REQUISITOS DO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 59.566/66 – 

PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – LAUDO TÉCNICO – EXISTÊNCIA - 

DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida, pelo menos na estreita via de cognição 

sumária própria do recurso agravamental, decisão que defere tutela 

antecipada para desocupação de imóvel, em ação de despejo por falta de 

pagamento de alugueres, se verificado que o juiz da causa fundamentou-a 

de forma satisfatória, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 

300 do CPC. Ademais, o inciso III do art. 32 do Decreto 59.566/66 

estabelece a possibilidade do despejo de imóvel rural em caso de 

inadimplência. Por sua vez, o parágrafo único desse mesmo dispositivo 

legal confere a prerrogativa ao arrendatário de evitar o despejo. Ocorre 

que tal faculdade somente resta autorizada na hipótese em que o pedido 

de retomada do imóvel se encontra esteado unicamente na ausência de 

pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado. E, não se 

restringindo o fundamento do pedido de despejo apenas no 

inadimplemento dos locativos, mas também na causação de prejuízos 

ambientais pelo arrendatário, resta desautorizada a aplicação do referido 

parágrafo único.  (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0172.16.001307-1/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da sumula em 06/02/2017) 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018) (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10117171920178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018). Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR DE DESPEJO, determinando a intimação da parte requerida para 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo compulsório, independentemente de novo mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. SANTANA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 
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prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005429-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009305-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marilúcia Porto Ribeiro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009305-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE REQUERIDO: MARILÚCIA 

PORTO RIBEIRO Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata de carta precatória extraída de execução fiscal. 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002037-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (RÉU)

S. P. M. D. C. (ADVOGADO(A))

S. P. M. D. C. F. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002037-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por A.B.S., representada por sua genitora, Sr.ª 

J.B., em face de E.S.S. (qualificados nos autos). 2. As partes formularam 

acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 14202071). 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo (ID: 15213435). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Tendo as partes desistido do prazo 

recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, após, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005187-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. P. (ADVOGADO(A))

J. J. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. R. (ADVOGADO(A))

E. V. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETHLYN INEZ DOS SANTOS SILVA OAB - 053.539.731-35 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1005187-53.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA aforada por J.J.F. em face de K.I.S.S. 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de audiência de ID: 15329588. 3. O representante do Ministério Público 

opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a 

tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002425-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

E. F. A. (RÉU)

 

Processo n.º 1002425-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por A.R.N.A., representado por sua genitora, Sr.ª 

A.S.N.A., em face de E.F.A. (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

14201408). 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DOS SANTOS TAVARES (RÉU)
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KARINNE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

MARLON LUIZ TAVARES (RÉU)

LUZIA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

VANUZA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

ANTÔNIO MARCOS LUIZ TAVARES (RÉU)

KAREM LORRAYNE DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES (RÉU)

JOÃO BATISTA LUIZ TAVARES (RÉU)

 

Processo n.º 1001668-41.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM aforada por MARIA DOS SANTOS PINHEIRO em face de KAREM 

LORRAYNE DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES, KARINNE CRISTINA 

DOS SANTOS TAVARES, JOÃO BATISTA LUIZ TAVARES, LUZIA DOS 

SANTOS TAVARES VANUZA DOS SANTOS TAVARES, LUCIENE DOS 

SANTOS TAVARES, MARLON LUIZ TAVARES e ANTÔNIO MARCOS LUIZ 

TAVARES, herdeiros do de cujus ALMIRO LUIZ TAVARES (todos 

qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da demanda, procuração, 

documentos pessoais, certidão de óbito. 3. Apresentada a contestação 

por negativa geral no ID: 12082315. 4. Audiência de instrução realizada. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Inicialmente, verifico que as partes têm legitimidade e inexistem 

irregularidades, tampouco outras questões pendentes de apreciação, pelo 

que passo diretamente ao exame do mérito da causa. 7. Da minudente 

análise processual, se verifica que a pretensão da parte autora é tão 

somente o reconhecimento da união estável post mortem em relação ao 

falecido Sr. Almiro Luiz Tavares, não havendo se falar em pedido de 

partilha de bens nestes autos. 8. Dito isso, superada tal questão, cediço 

que a união estável se materializa através da livre união afetiva de 

pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar 

família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in 

litteris: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifo 

nosso) 9. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como 

união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º: “Art. 

226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.” (grifo nosso) 10. Coadunando-se com o texto 

constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu 

acerca do instituto da união estável. Em seus hodiernos ensinamentos, 

Gagliano e Pamplona Filho (Novo curso de direito de família. 2ª ed., v. 6. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426) lecionam que: “a união estável, por seu 

turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta 

disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, 

firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção 

constitucional (CF, §3º, do art. 226).” 11. A união estável é uma casta do 

gênero das famílias regulamentadas no ordenamento jurídico atual do 

Brasil, na qual convivem um homem e uma mulher com posse do estado de 

casados, ou, de forma aparente, como se marido e mulher o fossem, com 

intuito de formar uma família. 12. Trata-se de uma relação jurídica à qual o 

direito atribui garantias e deveres, exigindo-se que os companheiros 

convivessem com publicidade, continuidade e estabilidade, com intenção 

de formarem uma família, tendo como princípio norteador a afetividade 

entre os companheiros. 13. Entretanto, diferentemente do casamento 

propriamente dito (conforme preceituam os arts. 1.566 e seguintes do 

Código Civil), em sucinta comparação, para que se caracterize a união 

estável, não há um ato solene que marque o início desta relação jurídica, 

não há uma exigência legal acerca do tempo de convívio, e, sequer é 

preciso que os conviventes sejam residentes e domiciliados ambos no 

mesmo endereço. 14. Analisando com vagar todos os dispositivos legais 

que tratam da união estável, pode-se aferir que o legislador previu como 

entidades familiares extramatrimonializadas as relações afetivas que 

gozarem de publicidade (notoriedade), continuidade, estabilidade 

(durabilidade) e que tenham escopo de constituir família. 15. A publicidade 

ou notoriedade denota a não clandestinidade, quer dizer que os 

companheiros devem ser reconhecidos pública e socialmente como se 

casados fossem, apresentando-se aos olhos de todos de tal forma. 

Logicamente, um relacionamento que se dá de forma furtiva, em segredo, 

ou que tenha ares de mistério não pode ser considerado como um núcleo 

familiar. 16. Os conceitos de continuidade e estabilidade estão 

umbilicalmente ligados, caminham pari passu, já que um decorre do outro. 

Para configuração da união estável não há exigência de um prazo mínimo 

de convivência, entretanto, impõe-se aos companheiros que cultivem uma 

relação não acidental, não momentânea, ou seja, não pode ser fugaz, 

efêmera, circunstancial, deve ser uma união afetiva que se prolongue 

cronologicamente, que perdure, permaneça, transpasse o tempo e não 

sofra interrupções constantes. É justamente por isso que tal união é 

equiparada ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, com 

efeito, a convivência contínua e duradoura é o que permite ao juízo 

diferenciar a união estável de meros namoros. 17. Por último, como um dos 

requisitos essenciais à configuração da união estável, tem-se o objetivo 

de constituir família. Cuida-se do principal elemento para aferir a existência 

ou não da união afetiva livre entre o casal, já que para caracterizar uma 

união estável, mister que haja entre homem e mulher uma comunhão de 

vida, uma convivência more uxorio, que é circunstância semelhante à 

vivida pelas pessoas casadas, em que os parceiros articulam-se mediante 

prestação de mútua assistência moral e material, deixando claro seu 

animus de formar família. 18. Tecidas essas considerações acerca do 

instituto da união estável e tendo como norte essa linha de intelecção, 

volvendo os olhos para o caso dos autos, após vagaroso estudo do 

caderno processual, conclui-se que a autora e o falecido constituíram 

relação de união estável, na medida em que conviviam como marido e 

mulher, de forma pública, contínua e duradoura. 19. Da análise vagarosa 

dos autos, verifica-se que a requerente aportou aos autos um farto 

arcabouço documental probatório, sendo suas alegações confirmadas 

pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução: Depoimento da Sr.ª 

Iracy Nascimento da Silva: “(...) Conhece a requerente, é vizinha dela 

desde 1989 ou 1990. A requerente continua morando lá. A depoente 

chegou lá antes da requerente. Conheceu o falecido, ele convivia com a 

requerente como marido e mulher, isso desde que ela conheceu a 

requerente. Eles tiveram 2 filhas, que ela conhece, que são a 1ª e a 2ª 

requerida, aqui presentes. O Sr. Almiro Luiz Tavares faleceu de câncer. A 

depoente foi ao velório e a requerente estava lá e comportava-se como 

viúva. Conheceu os demais filhos do falecido, são todos maiores. (...) A 

convivência do Sr. Almiro Luiz Tavares com a requerente foi até a morte 

dele. (...) Foi ao velório do falecido e a requerente estava lá e se 

comportava como viúva.” Depoimento da Sr.ª Josedi dos Santos Portela: 

“Tem 66 anos e é costureira. Conhece a requerente desde 1978, foi 

vizinha dela por uns 4 anos no Conjunto São José III, não é mais. No tempo 

em que foi vizinha da requerente ela convivia com o Sr. Almiro, sabe que 

ele teve filhas, conhece os outros filhos do falecido 20. Assim, conclui-se 

que é imperioso o julgamento procedente do pedido em apreço, para 

declarar a união estável mantida pela autora e o de cujus durante o 

período de 1992 até 16.08.2014, data do falecimento deste. 21. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO e ALMIRO LUIZ TAVARES (qualificados 

nos autos), mantida pelo período de 1992 até 16.08.2014, data do 

falecimento deste. 22. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

23. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005302-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. J. (REQUERIDO)

E. R. D. O. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005302-74.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por L.C.S. em face de J.C.S.J. (qualificados nos 

autos). 2. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que 

este processo e o Proc. n.º 1003830-38.2048.8.11.0003 são da mesma 

natureza, contendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. 3. 

Sendo assim, com a análise dos autos supramencionados e este, nota-se 
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que aquele (Proc. n.º 1003830-38.2048.8.11.0003) foi protocolado no dia 

24.05.18, às 09h03min, e que é mais antigo que este, manejado em 

11.07.2018, às 15h40min, ou seja, aquele precede este, portanto, se trata 

de ação mais antiga. Ambos são idênticos, possuindo as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme se extrai do 

documento carreado no feito, verificando-se litispendência, que tem 

previsão legal no art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito e, dentre elas, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o juiz acolher a alegação 

de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 6. Ainda, o artigo 

supramencionado prevê em seu §3º, que o juiz conhecerá de ofício a 

litispendência, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 

ocorrer o trânsito em julgado da demanda, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.” 7. Sobre o tema da litispendência, anoto o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. Caso 

em que, em razão da litispendência, impõe-se o prosseguimento da 

execução que abarca maior número de prestações vencidas e que 

primeiro foi proposta. DERAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível n.° 

70049610868, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 06.12.2012) (TJ-RS - AC: 70049610868 RS, 

Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 06.12.2012, Oitava Câmara 

Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - LITISPENDÊNCIA 

- SÚMULA N. 309 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. - Consoante dispõe a Súmula 309 do STJ: o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo. Dessa forma, em razão do ajuizamento 

de ação de execução de alimentos anterior a presente, impõe-se a 

manutenção da r. sentença que, face a configuração da litispendência, 

extinguiu o presente feito.” (TJ-MG - AC: 10005040051244001 MG, 

Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 19.11.2013, Câmaras 

Cíveis 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02.12.2013) 8. Ressalte-se 

que, aplicando-se o entendimento supra ao caso em apreço, não há óbice 

no reconhecimento ex officio da litispendência. Vejamos: 

“FGTS.CONSTITUCIONAL.MINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

LITISPENDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PARTE DO 

PEDIDO. DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. 

INVERSÃO DO ÔNUS. Em se tratando de litispendência, ao magistrado 

cabe conhecê-la, de ofício, a teor do art. 303, § 4º do CPC . 

Caracteriza-se a litispendência parcial do pedido quando alguns dos 

índices pleiteados na presente demanda são objeto de outra ação judicial 

anteriormente proposta e ainda não decidida, cujas partes e causa de 

pedir sejam idênticos e os pedidos parcialmente coincidentes. Não há 

direito à atualização monetária dos saldos de FGTS em relação aos índices 

de 10,14% em fevereiro/89, 9,55% em junho/90, 12,92% em julho/90, 

13,69% em janeiro/91 e 21,05% em março/91. (precedentes e Súmula 252 

do e. STJ). Inversão do ônus da sucumbência, ainda que a parte vencida 

seja beneficiária da Justiça Gratuita. Execução sobrestada pelo período de 

cinco anos, salvo a comprovação de que, neste ínterim, a parte 

sucumbente, perdeu a condição de necessitada, a teor dos arts. 11 § 2º e 

12, da Lei nº 1060/50. Preliminar de litispendência conhecida de ofício.” 

(Apelação da CEF prejudicada. Apelação da parte autora improvida. TRF-5 

- apelação civel AC 349993 RN 2003.84.00.008351-6-trf-5) (grifo nosso). 

9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, do 

Codex de Processo Civil. 10. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008708-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. C. (REQUERENTE)

P. R. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1008708-06.2018.811.0003 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 as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por JAIRO RODRIGUES COSTA e DEUZIANE SILVA COSTA 

(qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, em síntese, 

que são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 

27.03.1999, não havendo filhos menores e nem bens a partilhar. 4. A 

inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura da 

ação, procuração, documentos pessoais dos requerentes e certidão de 

casamento. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os requerentes têm legitimidade e estão bem 

representados, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio (ID: 15677611), bem como que foram 

atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda 

Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o divórcio, 

conforme pleiteado na inicial. 8. Estando os requerentes em comum acordo 

e diante da regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado na inicial para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio postulado por JAIRO RODRIGUES COSTA e DEUZIANE 

SILVA COSTA (qualificados nos autos). 10. O cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, DEUZIANE SILVA RIBEIRO. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a presente decisão 

no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003420-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO (ADVOGADO(A))

GENIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GAMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo com as 

cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao cartório de registro 

de imóveis competente, bem como para que compareça em cartório para 

retirar o alvará expedido, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivados. Rondonópolis/MT, 25 de junho de 2018. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003945-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. C. (AUTOR(A))

E. R. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. V. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em diligenciei ao endereço constante no mandado em datas e 

horários diversos inclusive no período noturno e lá estando não foi 

possível citar e intimar ANDRÉ LUIZ VIEIRA tendo em vista que este não foi 

encontrado quando das diligências estando a residência sempre fechada 

sem moradores. Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 30 de maio de 2018. 

JEAN FABIO RODRIGUES KONANZ Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001949-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ISOLINA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Andrade da Silva (INTERESSADO)

 

Processo n.º 1001949-94.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a 

manifestação de ID: 13389772, abra-se vista dos autos à parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal. 2. Após, abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no 

prazo legal. 3. Empós, conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004283-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DE MATOS (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

cumprir integralmente a derradeira decisão e apresentar as primeiras 

declarações. Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2018. Antonio Pereira 

dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004225-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI (ADVOGADO(A))

CIRLEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO NERI PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004225-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota que a ação se trata de um 

procedimento de jurisdição voluntária, entretanto, percebe-se que dentre 

os documentos que instruem a peça exordial não consta o instrumento de 

procuração outorgado por Celso Neri Pereira ao causídico que subscreve 

o petitório vestibular. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo as 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando 

ao feito a procuração da pessoa suprarreferida, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), possibilitando 

ao juízo a homologação do pedido. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004500-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. T. (ADVOGADO(A))

F. F. J. (REQUERENTE)

D. D. S. F. (REQUERENTE)

I. V. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1004500-76.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por DIEGO DE SOUZA FREITAS e FERNANDA FERREIRA JARDIM 

FREITAS (qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, em 

síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 

14.02.2014, não havendo bens a partilhar. 4. A inicial foi instruída com 

todos os documentos necessários à propositura da ação, procuração, 

documentos pessoais da parte autora e certidão de casamento. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Os requerentes são legítimos e estão bem representados, 

sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova da existência 

do matrimônio (ID: 13760907), bem como que foram atendidos todos os 

requisitos legais para decretação do divórcio postulado. 7. Ante a 

possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 1.571, inciso 

IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro 

caminho não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. 

Estando os requerentes em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

inicial para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 9. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, decretando, 

nos termos do art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da 

Constituição da República, o divórcio postulado por DIEGO DE SOUZA 

FREITAS e FERNANDA FERREIRA JARDIM FREITAS (qualificados nos 

autos). 10. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

FERNANDA FERREIRA JARDIM. 11. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 13. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 14. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 15. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010066-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

TATIANE DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ mandado, em diligência ao endereço 

mencionado, não foi possível citar Edimar Dias de Jesus, devido não o ter 

encontrado por ocasião da realização da diligência, onde fui atendido pela 

funcionária Herles, tendo informada que se encontrava em tratamento de 

saúde, uma vez que sofreu acidente de trabalho e se encontrava em 

recuperação, com previsão de retorno em dois meses. 

RONDONÓPOLIS/MT, 19 de junho de 2018. JOAO BATISTA REIS DOS 

SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002740-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. M. (ADVOGADO(A))

A. S. M. (EXEQUENTE)

J. M. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço 

constante do mandado (Secretaria Municipal de Habitação) todavia não 

logrei êxito em proceder a CITAÇÃO do executado CLEITON MARTINS DA 

SILVA, em razão de não localizá-lo, declarando a servidora Emyily que o 

citando não trabalha no local. É o que me cumpre certificar. NELSON 

RICARDO KLEIM Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002685-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. B. R. (ADVOGADO(A))

J. N. B. (ADVOGADO(A))

M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

J. B. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. M. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto 

Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003231-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. O. P. (EXEQUENTE)

K. P. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. A. (EXECUTADO)

C. B. D. S. (ADVOGADO(A))

C. R. G. F. (ADVOGADO(A))

J. N. R. N. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003231-36.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

requerer o que de direito, manifestando, inclusive, sobre o pedido de ID 

15277892, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 9 de outubro de 2018 JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

FRANCISNEY DURAN VILELA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DIAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002181-09.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de ID 

15844592, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 9 de outubro de 2018 JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714965 Nr: 10215-29.2012.811.0003

 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: DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO, para devolução dos autos nº 

10215-29.2012.811.0003, Protocolo 714965, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002640-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ROEWER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

L. B. R. (HERDEIRO)

DALILA NAZARIO BARDEN SALES (REPRESENTADO)

EMILIA PERES GIROLDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Processo n.º 1002640-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, ressai do caderno processual que a 

inventariante formula ao juízo um pedido de expedição de alvará no ID: 

15795242, entretanto, para se evitar tumulto processual, hei por bem 

negar tal requerimento no bojo desta ação sucessória, devendo a parte se 

valer de ação autônoma, que deverá tramitar por dependência a este feito. 

2. No mais, intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

carreie aos autos o comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão 

de isenção se for o caso), bem como certidão negativa municipal, federal 

e estadual (emitida pela PGE) em nome do de cujus. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010547-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. P. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

O. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1010547-03.2017.8.11.0003. Vistos. Considerando a ausência de 

representação processual do requerido, nomeio o ilustre causídico Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o 

acordo entabulado pelos litigantes, se assim entender conveniente. Às 

providências. Rondonópolis, 8 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008660-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MENDES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, de 15 dias sem que houvesse, 

até a presente data apresentação de contestação pela parte requerida. 

RONDONÓPOLIS, 9 de outubro de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001317-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. (REQUERENTE)

N. N. P. (ADVOGADO(A))

J. M. G. (ADVOGADO(A))

C. T. S. C. (ADVOGADO(A))

J. F. D. C. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. S. (REQUERIDO)

C. B. D. S. S. (REQUERIDO)

T. G. S. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001317-97.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pedido formulado 

em sede de audiência, efetivei pesquisa junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, visando obter o endereço atualizado do requerido Thiago, 

cujo resultado da busca segue em anexo. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

apresentado, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

sessão de tentativa de autocomposição (CPC, art. 139, VI e Enunciado n° 

35 do ENFAM). Doravante, cite-se o demandado, intimando-o para 

contestar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça 

por intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, V, e 341, todos do CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação. 2. Ademais, proceda a realização de estudo 

psicossocial na residência materna, conforme determinação contida no 

item ‘5’ do decisum inaugural (ID 13157306). 3. Sem prejuízo, remeta-se o 

feito ao curador especial nomeado, Dr. Samir Badra Dib para que oferte a 

competente defesa, no prazo legal. 4. Ainda, intime-se a demandada Krizia 

para, querendo, apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

regularização da representação processual, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos constantes da inicial. 5. Adotadas as providências, 

colha-se parecer ministerial. 6. Em seguida, tornem os autos conclusos. 

Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001443-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. J. (ADVOGADO(A))

J. L. M. (ADVOGADO(A))

E. D. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a habilitação do patrono do executado, 

apresentada de forma física via protocolo. Ato contínuo, procedo à 

intimação do executado para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo o i. patrono que qualquer peticionamento futuro deverá ser 

realizado diretamente via sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003936-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. M. (ADVOGADO(A))

A. L. L. D. A. (AUTOR(A))

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. M. (RÉU)

S. B. D. (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. 15711292 .

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010486-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. F. (ADVOGADO(A))

E. D. F. L. B. D. D. S. (REQUERENTE)

E. J. G. (ADVOGADO(A))

E. A. L. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. O. (ADVOGADO(A))

A. D. S. O. (ADVOGADO(A))

L. D. D. S. (REQUERIDO)

 

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007740-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. L. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

F. M. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte requerida 

FRANCISCO MELO DA SILVA, para apresentar defesa no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006566-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. R. (ADVOGADO(A))

J. C. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

B. T. B. (ADVOGADO(A))

D. B. C. (RÉU)

A. A. C. (RÉU)

A. M. A. C. (RÉU)

 

DIANTE da certidão de decurso do prazo, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001809-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. G. (ADVOGADO(A))

J. P. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. M. (EXECUTADO)

 

DIANTE da certidão de decurso de prazo, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

exequente, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009142-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (RÉU)

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.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003819-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

GLEICYANE FERREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

Transcorrido o prazo da resposta, procedo à intimação do Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo apresentar a respectiva defesa de ROSEMAR DE SOUZA 

VIEIRA, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000791-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. C. (ADVOGADO(A))

C. S. A. R. D. J. (EXEQUENTE)

M. A. M. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. P. (EXECUTADO)

 

DIANTE da certidão de decurso de prazo, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

exequente, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009652-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. M. (AUTOR(A))

A. M. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico Certifico que decorreu o prazo legal, de 15 dias sem que 

houvesse, até a presente data apresentação de contestação pela parte 

requerida: AMANDA RAFAELA LARANJEIRA RONDONÓPOLIS, 9 de 

outubro de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. C. (EXEQUENTE)

J. P. R. (ADVOGADO(A))

I. J. G. (ADVOGADO(A))

A. J. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. N. V. (ADVOGADO(A))

W. P. D. S. J. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte EXEQUENTE, para que, 

querendo, se manifeste sobre a defesa apresentada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009762-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCIDIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar acerca de eventual existência de bens a 

inventariar, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, IV).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003907-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

A. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. L. T. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003907-81.2017.8.11.0003 Vistos. Malgrado o quanto disposto no 

petitório retro, indefiro o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal e ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de determinar a 

retificação na forma pretendida, uma vez que o meio adequado para tanto 

não é comando judicial, devendo a parte interessada utilizar dos meios 

legais disponíveis para tanto, ou seja, a via administrativa, recolhendo, 

inclusive, os tributos pertinentes. Doravante, previamente ao exame do 

pedido constante do item 2 do petitório de ID 14812916, pondero que em 

se tratando de obrigação de fazer, a teor da sumula 410 do STJ tenho 

como indispensável a intimação pessoal da parte executada para 

cumprimento da ordem judicial, a fim de que possa ser exigida a multa 

fixada com base no art. 537 do CPC. In casu, não houve a intimação 

pessoal da parte executada para o cumprimento da determinação imposta, 

sendo desatendida a orientação sumulada pelo STJ, tornando-se por ora 

inexigível a multa diária arbitrada. Nesse sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB 

A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU PEDIDO DE COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO 

DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECEDENTES DA SEGUNDA 

SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso foi 

interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Nos termos da atual orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento sedimentado na Súmula nº 

410 do STJ, editada aos 25/11/2009, anos após a entrada em vigor da Lei 

nº 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em 

vigor. Esclarecimento decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS (AgInt no 

AREsp 963.439/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, 

DJe 23/2/2017). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 

agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o 

conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 4. 

Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior 

advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa 

prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor 

atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 

condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º 

daquele artigo de lei. 5. Na espécie, tendo em conta a idade avançada de 

ALGACIR - 71 anos - e por ter passado, recentemente, por cirurgia 

cardíaca (substituição de válvula cardíaca mitral) em que teve que colocar 

marca-passo interno, bem assim por receber aposentadoria no valor de 

R$ 2.263,96 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis 

centavos), estão presentes os requisitos para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do 

NCPC. 6. Gratuidade da justiça deferido. Agravo interno não provido, com 

imposição de multa.’ (AgInt no REsp 1642950/PR, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 14/08/2017). 

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410/STJ. 1. "A prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer." (Súmula n. 410/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.’ 
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(AgInt no AREsp 586.474/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017) ‘AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO 

RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Não há falar 

em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto 

todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram 

apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou 

falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal 

como na hipótese dos autos. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula 410, a prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1523884/SP, Rel. Min. Raul 

Araújo, Dje de 01/07/2016; AgRg no REsp 1577100/SP, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, dje de 13/05/2016; AgRg no REsp 1548553/RJ, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, DJe de 27/04/2016. 3. "O recurso especial não comporta o exame 

de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório 

dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso concreto, o Tribunal de origem, 

examinando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu não ter 

havido intimação pessoal da recorrida para cumprimento da decisão 

judicial. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial." (AgInt 

no AREsp 909.565/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016). 4. Agravo 

interno desprovido’. (AgInt no REsp 1427437/PR, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Assim, 

intimem-se as partes acerca do presente decisum, procedendo-se a 

intimação pessoal da executada para cumprir no prazo de 15 dias a 

obrigação exigida pelo exequente, sob pena de conversão em perdas e 

danos e incidência de multa diária nos moldes do decisum inaugural que 

ora reitero. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 8 de outubro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANE CABRAL (AUTOR(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA KATIELE CABRAL DA CUNHA (RÉU)

JABES CABRAL DA CUNHA (RÉU)

EUDICEIA CABRAL DA CUNHA (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 12297988.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES COSTA (AUTOR(A))

VALDENICE GABRIEL DA COSTA (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES COSTA (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA DEFERIR A SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001196-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA DOS PASSOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DALMIR ARAUJO PEREIRA (HERDEIRO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 13761801

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000604-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. X. D. C. (AUTOR(A))

E. P. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (ADVOGADO(A))

F. A. D. C. (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15368641.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009558-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. L. R. (ADVOGADO(A))

W. C. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. N. (ADVOGADO(A))

A. C. V. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA OAB - 058.683.731-03 

(REPRESENTANTE)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a defesa apresentada, nos termos do artigo 

350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PENINA NASCIMENTO DE REZENDE (REQUERENTE)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERENTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS RESENDE (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que cumpra 

integralmente o despacho proferido, apresentando os documentos 

faltantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo adotada qualquer 

providência, será realizada intimação pessoal sob pena de extinção, nos 

termos da decisão.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Juliana Siqueira Barros (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ANISIO DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14191336

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MONTEIRO LEITE (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14252938.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009203-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

D. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. L. F. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº.: 1009203-50.2018.8.11.0003 Vistos 

etc., 1. Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 

155, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código 

de Processo Civil. 3. A ação é de revisão de pensão alimentícia. Rege-se 

pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em razão do disposto em 

seu artigo 13. Entendo ausentes os requisitos para a concessão da 

elevação dos alimentos provisoriamente, porquanto, como se sabe, para 

que ocorra a majoração é essencial a cabal comprovação da mudança 

substancial na fortuna do alimentante, demandando tal fator de oportuna 

dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Não se discute que, como 

regra, as necessidades dos filhos sujeitos ao poder familiar são 

presumidas. Todavia, por evidente que a presunção, no caso, é de um 

mínimo necessário para prover adequadamente o sustento do filho, sendo 

que necessidades máximas ou acrescidas devem ter sua maior extensão 

devidamente comprovadas, para o devido atendimento ao trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Mesmo porque, se a pensão 

deve atender às necessidades de um e possibilidades de outro, por 

evidente que a amplitude tanto de uma (necessidade), quanto da outra 

(possibilidade), deve estar devida e circunstanciadamente comprovada, 

sob pena de não se ter critério para o devido balizamento. Com efeito, a 

presença do elemento “modificação na situação financeira” (CC, 1.699) 

reclama uma análise comparativa do antes e do depois, que se afigura 

prejudicada da forma como os fatos estão postos neste momento. Assim, 

verifico ser descabida a majoração provisória dos alimentos, ante a 

patente escassez probatória. Contudo, no curso da instrução, este juízo 

poderá vir a rever tal posicionamento, em sendo a hipótese. 5. Designo 

audiência de conciliação para a data de 15 de fevereiro de 2019, às 14:00 

horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. Cite-se a 

parte requerida, via carta precatória, 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). Cite-se. Intimem-se e notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de 

outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008269-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLENIA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

NOLISSAM PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008269-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 2. Doravante, efetivo pesquisa perante o 

sistema Bacenjud para fins de apurar a existência de eventual saldo 

bancário aplicado em instituição financeira em favor da falecida ALICE 

MARIA PEREIRA SILVA (CPF 433.483.351-91), conforme extrato anexo. 3. 

Sem prejuízo, abra-se vista à parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim acostar aos autos certidão de nascimento/casamento de todos os 

requerentes e da falecida, bem como documentos pessoais dos consortes 

respectivos. Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 

08 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003327-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. (ADVOGADO(A))

J. G. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. W. D. M. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010048-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS NICOLAU (REQUERENTE)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Decorrido o prazo de suspensão, procedo à intimação da parte autora 

para promover o necessário andamento do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004790-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (REQUERENTE)

N. A. F. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. L. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

DECORRIDO o prazo do requerido sem manifestação, procedo vista dos 

autos ao advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar 

defesa no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001725-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

ALENCAR DOS SANTOS MESTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se manifeste sobre a 

contestação apresentada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001749-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL DE ARAUJO (AUTOR(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LOPES DO NASCIMENTO DE ARAUJO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005457-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. G. (ADVOGADO(A))

I. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. S. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

DECORRIDO prazo sem contestação, procedo à intimação do advogado 

Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-lhe vista 

pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000297-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA DORCELINO (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DORCELINO (REQUERIDO)

ILMAR SALES MIRANDA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000297-71.2018.8.11.0003 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. Intimem-se. Rondonópolis, 11 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745943 Nr: 5539-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILENO DE ARAUJO PEREIRA, 

PHABLO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO, ELIANE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445, NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 Vistos etc., 1. Prima facie, tendo em vista a informação apresentada no 

bojo das primeiras declarações (fls. 33 e 100/103), efetivo pesquisa 

perante o sistema Bacenjud para fins de apurar a existência de eventual 

saldo bancário aplicado em instituição financeira em favor do falecido 

Gileno de Araujo Pereira (CPF 919.351.301-10), conforme extrato 

anexo.Destarte, abra-se vista às partes para, querendo, se manifestem 

em 15 (quinze) dias.2. Doravante, em análise dos autos, verifico tratar-se 

de Inventário, no qual os herdeiros pleiteiam a partilha de um imóvel, objeto 

da transação firmada através do contrato de compra e venda de fl. 

19.Instada a demonstrar o título translativo do bem que conferiu ao ‘de 

cujus’ o direito de propriedade vindicado, a inventariante colacionou cópia 

das matrículas nº. 92413 e 92414 (fls. 143/144), noticiando que a área foi 

desmembrada, ocasião em que requereu, derradeiramente, a alienação do 

aludido patrimônio para o custeio dos tributos incidentes sobre os atos de 

transmissão (fls. 134/136).Pois bem, ao que se denota dos documentos 

apresentados, o imóvel não está na esfera de domínio do falecido, embora 

subsista o contrato particular de compra e venda incluso nos autos, 

porquanto o aludido negócio jurídico somente retrata a propriedade quando 

efetivamente registrada perante o SRI competente (arts. 1.227 e 1.245, do 

CC).Registro, aliás, que acaso a parte interessada não possua a 

documentação necessária à transferência do bem, isto é, a matrícula 

atualizada do imóvel com a propriedade devidamente registrada em favor 

do autor da herança, deve, primeiro, providenciar a regularização do 

mencionado patrimônio para, após, manejar o inventário.Assim, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos 

documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel supracitado em 

favor do falecido Gileno de Araujo Pereira, conforme preconiza o art. 

1.227, do Código Civil.3. Na sequência, renove-se a 

conclusão.Intimem-se.Rondonópolis-MT, 4 de outubro de 2018.CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753297 Nr: 9431-81.2014.811.0003

 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: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, HMDS, RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação pela parte requerente em 

face da sentença de fls. 157/161 prolatada por este juízo, observando o 

disposto no art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil e, com fulcro no 

art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, remeto os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, consignando nossas homenagens.

 Proceda a Secretaria o desapensamento dos autos n° 

8622-96.2011.811.0003.

Cumpra-se. Às providências.

 Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819673 Nr: 2791-91.2016.811.0003

 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: JRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDB, EDBC, JGBO, CDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, a teor da certidão de fl. 84, denota-se o aparente 

desinteresse da genitora do requerido menor em representá-lo na 

presente ação. Destarte, à luz do art. 72, I do CPC, nomeio o Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do menor João Gabriel 

Barros de Oliveira, devendo ser-lhe aberta vista dos autos para que oferte 

a competente defesa, bem como para apresentar requerimentos que 

entender necessários ao regular deslinde do feito.

II. Ademais, invocando os princípios da economia e celeridade processual, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

de direito, bem como para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que deseja demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

III. Após, colha-se parecer ministerial e, em seguida, conclusos.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814470 Nr: 1015-56.2016.811.0003

 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: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, KCSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:, 

UNIJURIS - OAB:

 (...)Outrossim, no que tange ao pedido de expedição de ofício à Receita 

Federal para fins de obter a declaração de imposto de renda do 

demandante em relação ao último exercício findo, tenho que a quebra do 

sigilo fiscal é medida extrema, podendo ser autorizada somente quando 

inexistem elementos de convicção passíveis de amparar a situação de 

rendimentos e patrimônio das partes.Malgrado, sopesando o ônus 

probatório em voga, faculto ao requerente a apresentação das três últimas 

das declarações de imposto de renda, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo. Havendo a apresentação de documentos, vista ao curador 

especial e ao Ministério Público para, querendo, manifestarem-se em 05 

(cinco) dias.IV. Ademais, diante da manifestação da parte autora à fls. 77, 

deixo de designar audiência de instrução e julgamento.IV. Por fim, 

elabore-se estudo psicossocial com as partes, visando aferir as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os 

vizinhos, escola e local de trabalho) bem como o exercício da 

convivência/visitas paterno-filial atualmente, em atenção ao melhor 
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interesse da criança, em laudo circunstanciado no prazo de 10 (quinze) 

dias.Do laudo, vista as partes para manifestação, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias.Colha-se parecer ministerial, e renove-me a 

conclusão.Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 417921 Nr: 379-37.2009.811.0003

 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: PEDRO CLAUDIO DE FREITAS, CLEIDE PINHEIRO DE 

FREITAS, MARIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:MT25012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT, FABIO FERREIRA PAES - OAB:9298/MT, JOAO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 (...).Isso posto, ACOLHO, com fundamento no art. 120, parágrafo único, 

do CPC, o pedido de Assistência Simples formulado por CHRISTOPHER 

BARRY WARD e REGINA MARIA DE FREITAS WARD às fls. 448/466, a ser 

exercida em favor dos ora embargantes, uma vez reconhecido o interesse 

jurídico na solução favorável da lide a uma das partes, sujeitando-se 

aqueles aos efeitos da sentença a ser prolatada no feito.No que tange a 

derradeira apresentação de documentos pelo embargado às fls. 467/485, 

verifico, de fato, que não se tratam de novos expedientes, eis que 

produzidos em meados de 2007 e 2014, portanto, colacionados de forma 

extemporânea, sem que houvesse qualquer justificativa hábil a agasalhar 

a tese de desconhecimento do material agora exposto.Deveras, em que 

pese o juízo tenha facultado às partes a juntada de outros documentos 

para o esclarecimento da causa por ocasião do saneamento do feito, é 

sabido que o surgimento posterior de novos documentos somente se 

justifica na hipótese do art. 435 do CPC, não se mostrando o 

desconhecimento ininteligível motivo bastante para justificar o 

aparecimento.Até porque, o presente feito tramita desde 2009, sendo 

incompreensível que a obtenção dos documentos após o ajuizamento 

somente tenha ocorrido nesta oportunidade, ausente, portanto, qualquer 

subjetividade nova para a apresentação intempestiva.Portanto, a via se 

encontra irremediavelmente preclusa, (...)Pelo exposto, não conheço dos 

documentos derradeiramente despendidos nos autos, autorizando, 

todavia, a manutenção da referida prova em homenagem ao Princípio do 

Duplo Grau de Jurisdição. No mais, aguarde-se a realização da solenidade 

instrutória outrora assinalada.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786921 Nr: 8979-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTS, KRTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte exequente, via seu clausídico, para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 711987 Nr: 7031-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDS, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestar-se acerca do cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803219 Nr: 15666-30.2015.811.0003

 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: MBMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 21/08/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447574 Nr: 2753-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAR, FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - OAB:17.736, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 VISTOS.01. Prima facie, solicite-se a devolução da missiva expedida às 

fls. 148, devidamente cumprida.02. Verifica-se que depois do despacho 

de fls. 144, o executado compareceu aos autos 145 e 150, revelando 

ciência inequívoca da presente pretensão executória.Pois bem. (...), 

DEFIRO o pedido de penhora “on line” e, de consequência, PROCEDO à 

requisição de bloqueio de valores eventualmente encontrados nas contas 

bancárias de titularidade do executado devidamente citado , por meio do 

sistema Bacenjud, cuja busca restou inexitosa a teor do extrato anexo.02. 

Outrossim, passo ao exame de busca de veículos registrados em nome do 

executado. Nesta senda, a teor do extrato anexo ressai como negativa a 

pesquisa pelo sistema RENAJUD. Assim sendo, defiro o pedido retro para 

determinar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao 

crédito – SERASA e SPC (artigos 517 e 528, § 1º e 3°, NCPC), 

ressaltando-se que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui idade em pleno desenvolvimento 

escolar e não pode prover o próprio sustento, uma situação degradável. 

Oficie-se. Por fim, venha a parte exequente apresentar requerimento apto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747160 Nr: 6255-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVADDS, KADDS, SAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. Reportando-me aos fundamentos lançados no decisum de fls. 80 e 

ante ao noticiado descumprimento da determinação constante do ofício de 

fls. 81, expeça-se alvará de levantamento nos moldes do pleito de fls. 92

02. Em homenagem ao princípio da colaboração, efetivo pesquisa perante 

o sistema CAGED a fim de aferir se o executado atualmente encontra-se 

empregado, acolhendo o pleito da exequente, sendo desnecessária a 
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expedição de oficio ao INSS.

Com efeito, a teor do extrato anexo, denota-se a ausência de vínculo 

trabalhista em aberto por parte do executado.

03. Abra-se vista à exequente para requerimento pertinente ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819527 Nr: 2751-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBBDS, FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Considerando o requerimento derradeiramente formulado (fl. 37), 

invocando o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, 

objetivando conferir celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante a Rede 

Infoseg, a fim de identificar a existência de cadastro de pessoa física em 

nome do executado, conforme extrato que segue anexo.

Destarte, em razão do transcurso do prazo sem o pagamento voluntário 

ou a apresentação de impugnação pela parte executada (art. 525, do 

CPC), embora devidamente citada à fl. 27, defiro o pedido de restrição 

eletrônica de valores manejado à fl. 37, porquanto a penhora online é 

medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é consentânea com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, conforme extrato anexo, abra-se vista dos 

autos à parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733452 Nr: 13442-90.2013.811.0003

 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: AJB, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, ELSON REZENDE OLIVEIRA - OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 Vistos etc.01. Consoante estabelece o art. 112 do CPC, o advogado 

poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou 

o mandante a fim de que este nomeie substituto. Refere, ainda, o referido 

artigo, que o advogado renunciante continuará a representar a parte pelos 

dez dias subsequentes, desde que necessário para lhe evitar 

prejuízo.Com efeito, a teor da renúncia ao mandato noticiada na petição de 

fl. 423, tenho que tal ato é eficaz apenas se o advogado demonstrar nos 

autos que procedeu a comunicação do mandante, o que não foi efetuado 

pelo subscritor do r. pleito. Assim, continuará o ilustre causídico 

representando o outorgante em Juízo até que efetive e demonstre nos 

autos a necessária notificação do mesmo. (...)Nesta senda, intime-se o 

executado, por seu patrono via DJE acerca da presente para, querendo, 

cumprir o imperativo legal.02. Malgrado, considerando a intimação 

efetivada nos autos aliada ao transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário e, tendo em vista a atualização dos valores (fls.427/428) nos 

termos legais, defiro o pedido de restrição eletrônica de valores manejado 

à fl. 427, porquanto a penhora online é medida que de rigor se impõe, a 

qual, inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição. Nesta oportunidade, efetivo a pesquisa perante 

o sistema BacenJud para fins de apurar a existência de eventual saldo em 

dinheiro depositado na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor  Jesu íno  Que i roz  Dourado  (CPF 

991.898.871-15).Outrossim, restando negativa a diligência, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito, 

sob pena de extinção.Intimem-se. Rondonópolis-MT, 8 de outubro de 

2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765762 Nr: 220-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do 

CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 08/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700633 Nr: 8604-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) LUCILENE MARIA OLIVEIRA, para proceder 

à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721569 Nr: 2588-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADF, AGFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 829860 Nr: 5854-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDORDN, OGDN, OGDN, RMPN, JGC, EGDN, 

VON, LDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - 

OAB:16817 - E, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715839 Nr: 11162-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO, VINICIUS 

OLIVEIRA NASCIMENTO, LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silval Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:OAB/MT6174

 Intimação do (a) advogado (a) LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765441 Nr: 23-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA VIEIRA DE MORAIS, RHAISSA VIEIRA GABRIEL 

DE MORAIS, KAROLINE VIEIRA GABRIEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à 

secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do 

art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em 

multa correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718110 Nr: 13566-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDBDS, RBDS, LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18273 Nr: 8507-71.1994.811.0003

 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: DAVID DOS SANTOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MARTINS 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 8507-71.1994.811.0003, 

Protocolo 18273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 701775 Nr: 9753-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVONETE FERRO DE SOUZA, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GELEUSA DE OLIVEIRA FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - OAB:12213/MT, CARLOS 

FRANCISCO QUESADA - OAB:6288-A /MT, MARCELO SANTANA - 

OAB:7834-E, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTODIO 

- OAB:MT/3727

 (...)Com efeito, cinge-se da exordial que os autores pretendem com a 

presente que a demandada preste contas de sua administração, 

notadamente quanto aos alugueres advindos do imóvel locado à Cervejaria 

Cristal, haja vista a ausência de repasse da cota parte pertencente aos 

herdeiros. Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que instada a 

apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos pelos 

alugueres do imóvel indicado na preambular na condição de inventariante, 

a demandada quedou-se inerte (fls. 983), tendo, deste modo, os 

requerentes promovido a apresentação das contas que entendem devidas 

pela parte adversa (fls. 986/991).Entretanto, malgrado as alegações 

tecidas pelos demandantes (fls. 986/991), verifica-se que os valores 

indicados encontram-se exorbitantes, porquanto consta dos autos 

instrumento de locação do referido imóvel urbano (fls. 957/959) e 

Declarações de Imposto de Renda a empresa contratante dando conta que 

os valores pagos pelos alugueis são aquém dos indicados pelos autores. 

Assim, intimem-se ou autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento ao decisum retro (fls. 980), oportunidade em que deverão 

apresentar as contas, tomando-se por parâmetro os valores indicados na 

documentação de fls. 945/963 e 969/974, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. A. (AUTOR(A))

T. D. S. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (RÉU)

 

Parte Autora: LUCIANA LUIZA DE ALMEIDA. Parte Requerida: GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1001286.14.2017.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, motorista, RG 

nº 2518290-0, CPF nº 783.391.201-82, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: 
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Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora acima. A 

autora é mãe da menor T. A. S. H. (D. N. 10/04/2004) assumindo a guarda 

de fato da menor. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim 

de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em favor da 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Assim, estando o 

requerido em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o 

mesmo ser citado via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil atual. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, forte no quanto disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já 

nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar 

defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Cumpra-se. Eu, Elisângela 

De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 9 

de outubro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001632-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. S. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ARLINDO DOS SANTOS ZANATA. Parte Requerida: 

TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – 

PROCESSO Nº 1001632.28.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA, brasileira, 

separada judicialmente, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do 

prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

EM DIVÓRCIO, promovida pela parte autora acima. As partes contraíram 

matrimônio em 30/07/1983 e encontram-se separados judicialmente há 

mais de trinta e dois anos. A parte autora requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que seja decretada a conversão da 

separação consensual em divórcio. Despacho/Decisão: Vistos etc., Diante 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e, estando a requerida em 

local incerto e não sabido, defiro a citação da mesma pela via editalícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única. Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a 

publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). 

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial da parte, devendo o mesmo ser intimado para 

apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. (...) Cumpra-se. 

Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 9 de outubro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001130-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. A. (REQUERENTE)

C. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. G. D. N. (REQUERIDO)

J. P. D. M. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ROSANA BASTO ARAÚJO PEDROSO e CATARINO DOS 

SANTOS PEDROSO. Parte Requerida: SIMONY DRIELLY GOMES DO 

NASCIMENTO e JOÃO PEDROSO DE MORAIS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1001130.89.2018.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO 

DAS PARTES REQUERIDAS SIMONY DRIELLY GOMES DO NASCIMENTO e 

JOÃO PEDROSO DE MORAIS, brasileiros, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responderem a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, 

promovida pelas partes autora acima. Os autores são tios paternos da 

menor T. G. G. M. (D. N. 25/07/2013) assumindo a guarda de fato da menor 

desde quando a mesma completou 1 ano e seis meses de idade. Requer 

ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja concedida em 

definitivo a guarda da menor em favor dos requerentes. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., A par da inexitosa tentativa de localização 

dos requeridos e, estando os mesmos em local incerto e não sabido, 

defiro a citação pela via editalícia, conforme postulado no ID 14357955. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única. Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a 

publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial do demandado, conforme o art. 72, II, do CPC, 

devendo ser-lhe aberta vistas dos autos para que oferte a competente 

defesa. (...) Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 9 de outubro de 2018. Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001632-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. S. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001632-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., Diante da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça e, estando a requerida em local incerto e não sabido, 

defiro a citação da mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o edital, correndo da data da publicação única. Por se tratar de 

parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no 

órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o prazo sem 

qualquer manifestação, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial da demandada, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe 

aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. Após, 

intime-se a requerente para manifestar-se em dez dias, requerendo o que 

de direito, bem como acerca de eventual produção de outras provas, 

devendo, por oportuno, indicar de forma objetiva, os fatos que deseja 

demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em seguida, 

conclusos. Às providências. Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007711-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. B. F. (ADVOGADO(A))

Y. K. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007711-23.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Prima facie, quanto ao pedido 

de revisão de alimentos, observa-se que tramita perante este Juízo o 

processo nº. 1003907-47.2018.8.11.0003 cujo pedido refere-se à 

majoração dos respectivos alimentos que, aliás, foi distribuído 

anteriormente a presente demanda. Não obstante, denota-se o caráter 

dúplice da revisional de alimentos o qual dispensa o exercício de 

reconvenção, pedido contraposto ou nova ação com o objetivo de ver 

minorada a verba alimentar em discussão, podendo valer-se a parte de 

simples contestação naquele processo ou estabelecerem um novo acordo 

em audiência designada para esta finalidade. Outrossim, cabe registrar a 

possibilidade de ulterior alteração do quantum estabelecido naqueles 
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autos, inexistindo prejuízo a parte, porquanto a medida visa a celeridade e 

economia processual e, sobretudo, o melhor interesse da criança. 2. 

Diante disso, recebo a inicial, bem como sua emenda apresentada através 

da petição registrada no ID n.º 15374198, somente em relação ao pedido 

de Modificação de Guarda e substituição de plano de saúde. Doravante, 

procedam-se com as devidas retificações junto ao sistema. 3. 

Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 4. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Doravante, designo audiência de conciliação para a data 

de 30 de janeiro de 2019 às 14h30min, a realizar-se conjuntamente à Ação 

nº. 1003907-47.2018.8.11.0003 no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. 

Cite-se a parte requerida, intimando-o da presente decisão, bem como 

para 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, CPC). Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005650-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO OURO E PRATA SA (EMBARGANTE)

JAIME BANDEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos ao requerente, a fim de intimá-lo para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008469-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES PIRES (REQUERENTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N°: 1008469-02.2018.8.11.0003 VISTO. MARI SANANDREIA 

DA COSTA TELLES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

tutela de urgência e pedido indenizatório em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que se inscreveu no concurso 

público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis (Edital nº 

001/2016-PMR), para o cargo de Pedagogo, tendo sido classificada em 

12º lugar para o referido cargo. Informa que o certame disponibilizou 8 

(oito) vagas para o cargo de Pedagogo, e que os candidatos aprovados 

foram convocados para tomar posse. Assevera que as candidatas 

Grazielle Vital da Silveira e Waldiane da Silva Costa, aprovadas, 

respectivamente, em 2ª e 4º lugar, foram exoneradas a pedido do cargo 

de Pedagogo, ou seja, houve o surgimento de 2 (duas) vagas. No entanto, 

não foram convocados os candidatos classificados para preenchimento 

de tais vagas. Alega que o não preenchimento das referidas vagas fere o 

direito adquirido por ela. Ao final, requer a concessão de tutela provisória 

de urgência para determinar que o requerido promova a sua efetivação 

perante o quadro permanente de Servidores Públicos do Município, no 

cargo de Pedagoga. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300). A autora pleiteia a sua 

nomeação ao cargo de Pedagogo, para o qual foi classificada em 12º 

lugar (ampla concorrência). 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 

8 (oito) vagas de ampla concorrência, 1 (uma) para pessoas com 

deficiência e 1 (uma) para pessoas com baixa renda, para o cargo de 

Pedagogo – SUAS (Id. 15521078, p. 20), tendo sido a requerente 

classificada em 12º lugar (ampla concorrência) para o referido cargo (Id. 

15521072, p. 2). Como se vê, a autora foi classificada no concurso 

público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que ela não 

tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. 

O fato das candidatas aprovadas em 2º e 4º lugar para o cargo em 

questão terem sido exoneradas, por si só, não faz nascer para a autora o 

direito subjetivo à nomeação, pois, mesmo considerando as duas vagas 

deixadas pelas referidas candidatas, a autora permanece fora do número 

de vagas previsto no edital (em 10º lugar), com mera expectativa de 

direito. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, não há nos autos qualquer 

prova, nesta fase inicial, de que a administração pública vem, por via 

irregular, preenchendo o quadro de servidores, quando deveria 
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contemplar aquele candidato validamente aprovado para ingresso no 

serviço público diante do que preconiza a carta constitucional. Como já 

dito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, o que, a 

princípio, não restou comprovado nos autos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo legal. DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009185-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS LOPES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA DE HABILITAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO N º 1009185-29.2018.8.11.0003 VISTO. ROBERTO CARLOS 

LOPES ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato da 

DIRETORA DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Jakeline Carneiro Simi Espírito 

Santo, buscando a concessão de liminar para determinar a renovação da 

sua licença para condução de veículos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

mister se faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar 

o presente “mandamus”. Compulsando os autos, observo que o impetrante 

indicou como autoridade coatora a DIRETORA DE HABILITAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Jakeline Carneiro Simi Espírito Santo, a qual possui sede em 

Cuiabá/MT. Logo, a competência para processar e julgar o presente 

mandado de segurança é de uma das Varas da Fazenda Pública de 

Cuiabá. Ressalta-se que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é fixada em razão da sede funcional da autoridade coatora, 

conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que abaixo se 

ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS 

RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra "a", 

do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o mesmo entendimento, 

senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA - PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – CONFLITO 

PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser processado e julgado 

pelo Juízo em que está localizada a sede funcional das autoridades 

indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número: 84313, 

Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira Santos Filho). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE DA 

AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de mandado de segurança, a 

competência deve ser definida em razão da sede da autoridade coatora. 

No caso, a autoridade apontada como coatora - Diretor do Departamento 

da Receita Pública do Estado do Rio Grande do Sul - exerce suas 

atividades funcionais em Porto Alegre, sede da Receita Pública Estadual, e 

não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a competência é de uma das 

Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. CONFLITO 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Conflito de Competência Nº 

70035091164, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 27/10/2010). Com essas 

considerações, tendo em vista que a localização da sede da autoridade 

impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a incompetência do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a 

presente ação e, como consequência, DETERMINO a remessa desse 

processo eletrônico a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá – MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, segunda-feira, 08 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1003449-30.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória com tutela de evidência proposta por MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (SEFAZ-MT), aduzindo, em síntese, que é empresa 

concessionária de serviços públicos de transmissão de energia e, por 

força do Contrato de Concessão ANEEL nº 012/2012, assumiu a 

obrigação de construir as linhas de transmissão interligando Paranaíta até 

Ribeirãozinho, totalizando mais de 1.000 Km de extensão, bem como a 

construção das subestações de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no 

Estado de Mato Grosso. Alega que foram lavrados, em seu desfavor, os 

TAD’s nº 11205335, 11205320, 11205334, 11205400, 11205498, 

11205480, 11205464, 11205732, 11205736, 11205754, 11206183, 

11206179, 11222754, 11222955, 11223225, 11223220, 11223501, 

11223512, 11223957, 11223828, 11223888, 11223825, 11224305, 

11224624, 11225026, 11225025, 11225619, 11225999, 11226126, 

11226069, 11226137, 11227583, 11228348, 11229277, 11229271 e 

11229306 com base em suposta falta do recolhimento do ICMS-Difal sobre 

as operações interestaduais de aquisição de bens para integrar o ativo 

fixo da Autora; todavia, desde 24 de maio de 2013, goza dos benefícios 

fiscais do PRODEIC-Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, 

fixados no Termo de Acordo celebrado entre a autora e o Estado de Mato 

Grosso, dentro eles, os benefícios de diferimento de alíquotas (cláusula 

quarta). Alegou que, não obstante as informações prestadas pela 

empresa autuada, a autoridade fazendária desconsiderou os termos do 

benefício fiscal, que assegura à Autora o diferimento do ICMS Difal nas 

operações fiscalizadas, tendo mantido a cobrança indevida, no valor de 

R$ 1.452.168,64, composto por R$ 830.953,70 do principal, R$ 830.953,70 

de multa e R$ 90.261,24 de juros. Frisa que o art. 381 do RICMS teria sido 

revogado pelo Decreto nº 360/2015, situação que lhe beneficiaria. 

Sustenta, ainda, que o crédito fiscal inscrito na dívida ativa nº 2017222371 

e protestado no 4º Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de Títulos 

de Rondonópolis, além de indevido está acrescido de multa ilegal, no 

patamar de 100%, que viola o princípio constitucional da vedação ao 

confisco, Assim, requer a concessão de tutela de evidência, a fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do 

art. 151, V do CTN, até o trânsito em julgado da presente ação, bem como 

o cancelamento do protesto da dívida realizado perante o 4º Tabelionato 

de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 

1059735. Diante da necessidade de prévia manifestação do requerido, 

hipótese prevista no inciso IV, do artigo 311, do CPC, o Estado de Mato 

Grosso foi citado para oferecer resposta escrita (fls. 354/355). O 

requerido apresentou contestação e explicou que os TADs foram lavrados 

para antecipação do ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao 
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trânsito de bens e mercadorias, pois o sujeito passivo, à época dos fatos, 

possuía débitos que o enquadravam nas condições previstas na no artigo 

1º da Resolução nº 07/2008-SARP, ou seja, débitos cujo valor somado 

seja igual ou superior a R$ 25.000,00, em atraso há mais de 30(trinta) dias. 

Segundo o Estado de Mato Grosso, em tais circunstâncias, o ICMS deve 

ser recolhido concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa 

ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de 

saída do território do Estado, independentemente de o contribuinte fazer 

jus a qualquer incentivo fiscal (artigo 4-B da Resolução nº 07/2008-SARP. 

Afirma que o direito ao diferimento não é absoluto, pois a própria Lei que 

trata do PRODEIC já previu os casos em que o contribuinte ficará impedido 

de utilizar o benefício. Foi o que ocorreu com a autora, de modo que incide 

o art. 11-A da Lei nº 7.958/2003 (mencionado acima) e atrai a aplicação da 

Resolução nº 07/2008-SARP (fls. 358/389 do PDF). A parte autora 

impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial (fls. 617/632 do 

PDF). O pedido de tutela de evidência foi indeferido. Na fase de 

especificação de provas, a parte autora requereu a produção de prova 

pericial contábil. Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que 

não pretende produzir provas. É o relatório. Decido. Verifica-se que não 

há outras questões processuais pendentes a serem decididas, já que as 

partes são legítimas e o processo está em ordem. Na hipótese dos autos, 

a parte autora entende que: “a prova pericial contábil é de fundamental 

importância para uma análise do auto de infração e demais documentos 

juntados aos autos para se comprovar de forma inequívoca que o ICMS 

-Difal é totalmente indevido, eis que, por força do Termo de Acordo 

firmado entre as partes, a Autora faz jus ao seu diferimento, bem como 

que a multa de ofício imposta é flagrantemente inexigível”. Assim, DEFIRO a 

produção de prova pericial técnico-contábil requerida pela parte autora. 

Os honorários periciais são de responsabilidade da parte autora. Para a 

realização da perícia contábil, nomeio como perito o contador JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo 

Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com, que 

servirá, independentemente de compromisso, devendo apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais, nos termos do 

artigo 465, § 2°, I, do CPC. Apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

apresentarem manifestação (artigo 465, § 3º, do CPC). Intimem-se, ainda, 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos; e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da data 

que foi dado início aos trabalhos periciais. Autorizo o levantamento do 

valor correspondente a 50% dos honorários periciais, em favor do perito 

nomeado, no início dos trabalhos, na forma do artigo 465, §4º, do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 05 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANES DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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, 09/10/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005853-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EMBARGANTE)

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO N. º 1005853-88.2017.8.11.0003 VISTO. WALTENCYR R. 

SANTIAGO – EPP e WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO informaram que 

pleitearam a compensação do crédito tributário inscrito na CDA 20142670, 

objeto da execução fiscal apensada ao presente feito (Proc nº 

1001478-78.2016.8.11.003), mediante protocolo na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, que deu origem ao processo de compensação nº 

44164/2018. Em razão disso, requerem: a) suspensão do presente feito 

até o cumprimento final da obrigação ajustada no termo de confissão de 

débito e pedido de benefícios da compensação, nos termos do art. 151 do 

CTN; b) baixa das restrições impostas sobre os veículos dos executados 

e liberação dos valores bloqueados nas contas dos devedores; c) 

cancelamento da audiência de instrução designada neste feito para o dia 

10/10/2018, às 15 horas. Tendo em vista que os documentos acostado no 

Id. 15709908 corroboram a informação de que o débito tributário inserido 

na CDA 20142670 está em processo de compensação, CANCELO a 

audiência designada para o dia 10/10/2018. Quanto os demais pedidos, 

entendo que deve ser oportunizada a prévia oitiva do embargado, nos 

termos do artigo 9 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o Estado 

de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os 

pedidos de suspensão do feito e baixa das penhoras, formulados no Id. 

15709903 (itens “a” e “b”). Intimem-se as partes e os advogados acerca 

do cancelamento da audiência. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 09 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES (REQUERENTE)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004074-64.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LIDIANE DA SILVA NUNES 

SALLES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se, com 

urgência, a parte autora da nova data designada para perícia, qual seja, 

23/10/2018, às 14:30 horas, na Coordenadoria de Perícia Médica 

localizada na Rua C, Bloco III, C.P.A. – sede da Secretaria de Estado de 

Gestão/SEGES/MT, município de Cuiabá/MT. Dê ciência ainda ao advogado 

da parte autora. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES (REQUERENTE)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004074-64.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LIDIANE DA SILVA NUNES 

SALLES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se, com 

urgência, a parte autora da nova data designada para perícia, qual seja, 

23/10/2018, às 14:30 horas, na Coordenadoria de Perícia Médica 

localizada na Rua C, Bloco III, C.P.A. – sede da Secretaria de Estado de 

Gestão/SEGES/MT, município de Cuiabá/MT. Dê ciência ainda ao advogado 

da parte autora. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008044-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (ADVOGADO(A))
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JAYME CASOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1008044-09.2017.8.11.0003 VISTO. JAYME CASOTTI 

JUNIOR requer o imediato desbloqueio do valor de R$ 2.372,03(dois mil, 

trezentos e setenta e dois reais e três centavos), penhorado na execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando que a 

quantia estava depositada em sua conta poupança, sendo bem 

absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 88, inciso X do CPC. O 

exequente manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento do 

pedido, sustentando que ocorreu “desvirtuamento da Conta-Poupança, a 

qual está sendo utilizada como conta corrente, haja vista as 

movimentações bancárias demonstradas pelo Executado”. É o relatório. 

Decido. Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015, 

ser absolutamente impenhorável: “a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. Analisando o 

extrato da página 36, é possível verificar que no dia 04/07/2018, foi 

realizado um saque de R$ 400,00; em 06/07/2018, ocorreu um depósito em 

espécie no valor de R$ 600,00; no dia 09/7/2018, o executado sacou R$ 

200,00; no dia seguinte, ou seja, 10/07/2018, sacou R$ 250,00. Em 

11/07/2018, foi depositado na conta poupança um cheque no valor de R$ 

1.008,09; em 16/07/2018, teve um saque de R$ 200,00 e, finalmente, no 

dia 17/07/2018, ocorreu um saque no valor de R$ 730,00. Diante da 

movimentação financeira acima registrada, o argumento de se tratar de 

valor constante em conta poupança e, portanto, impenhorável, não pode 

prosperar, pois a referida conta poupança do executado é utilizada como 

se conta corrente fosse. Apesar de se tratar formalmente de conta 

poupança, o extrato bancário apresentado pelo próprio executado 

comprova um desvirtuamento da finalidade da conta poupança, tendo em 

vista os constantes saques e depósitos em dinheiro e cheque, sendo o 

caso de mitigação da aplicação o inciso X do artigo 833 do Código de 

Processo Civil de 2015. Aliás, na jurisprudência há precedentes: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercícios de 2005 a 2009 - 

Bloqueio “on line” de conta poupança do apelante - Alegada 

impenhorabilidade de verbas salariais (artigo 649, incisos IV e X do Código 

de Processo Civil) - Documentos que não comprovam que a conta 

bancária é destinada ao recebimento dos salários (bicos) - Cabimento da 

penhora - Descaracterização da conta-poupança - Bloqueio mantido - 

Sentença preservada - Apelo do embargante desprovido” (TJSP, 

Apelação nº 0006205-02.2014.8.26.0472, 15ª Câmara de Direito Público, 

Rel. Silva Russo, j. 25/08/2016, V. U.). Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados na conta 

poupança do executado JAYME CASOTTI JUNIOR. Determino a imediata 

transferência do valor penhorado nos autos para a conta única. Após, 

intime-se o executado para, querendo, embargar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não sendo apresentados os embargos, transfira o valor 

bloqueado nos autos para a conta do exequente, mediante alvará 

eletrônico. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002437-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RODRIGUES FEITOSA (AUTOR(A))

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem 

se desejam produzir provas, justificando, em caso positivo, o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 09 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005731-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 05 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003369-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, 09/10/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009302-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VANDIRA FATIMA BERTE (REQUERENTE)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 07 

de Novembro de 2018, ÁS 15:30hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio 

Carvalho, na Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, 

nesta cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora 

deverá portar os seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) 

exames complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; 

c) prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, encontra-se depositado na 

conta única do TJ-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006998-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTIELE DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA (ADVOGADO(A))

CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1006998-48.2018.8.11.0003 VISTO. CLAYTON FERREIRA 

E FERREIRA BORGES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais e pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, visando a sua nomeação no cargo de Professor do 

Ensino Fundamental/História, para o qual foi aprovado no certame regido 

pelo Edital nº 001/2015-PMR/SEMED, bem como o pagamento de 

indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (Id. 14889903). 

Intimado, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento do 

valor das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 

15815408). É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para 

providenciar o andamento do feito, consistente em recolher as custas 

iniciais do processo, mas deixou que se escoasse o prazo assinalado 

sem promover a diligência necessária ao prosseguimento do feito. A 

inércia da autora em promover o pagamento das custas acarreta o 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Ressalta-se que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento de custas iniciais, independe da 

intimação pessoal da parte, podendo ocorrer na pessoa do advogado, de 

acordo com o citado artigo 290 do Código de Processo Civil, in verbis: “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.” Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 318 de 521



nos termos do art. 290 do CPC. 2. O juízo a quo indeferiu o pedido da 

OAB/RJ de isenção do pagamento de custas processuais, determinando 

sua intimação para comprovar o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento de distribuição. Intimada por publicação, a 

autora quedou-se inerte. 3. Não se aplica ao caso concreto o parágrafo 1º 

do art. 485 do CPC, uma vez que ele se refere aos incisos II e III do 

mencionado dispositivo, os quais dispõem, respectivamente, sobre a 

paralisação do processo por mais de um ano em decorrência da 

negligência das partes e sobre o abandono da causa, sendo 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento da 

distribuição (TRF-2, AC 201551011571100 e AC 201551011611791). 4. 

Apelação desprovida (TRF 2ª R.; AC 0160252-80.2015.4.02.5101; Sétima 

Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 

03/05/2017; DEJF 19/05/2017).” Na hipótese, verifica-se que a intimação 

ocorreu na pessoa do causídico, tendo o sistema registrado ciência do 

despacho em 31/08/2018 (sistema PJE – aba “Expedientes”), porém até a 

presente data não houve o recolhimento das custas. Diante disto, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de 

recolhimento das custas, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Quanto às 

custas processuais iniciais, considerando que possuem a natureza de 

taxa e já que não houve prestação jurisdicional em decorrência do 

cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação 

do autor ao seu pagamento. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Rondonópolis, terça-feira, 

09 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006998-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTIELE DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA (ADVOGADO(A))

CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1006998-48.2018.8.11.0003 VISTO. CLAYTON FERREIRA 

E FERREIRA BORGES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais e pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, visando a sua nomeação no cargo de Professor do 

Ensino Fundamental/História, para o qual foi aprovado no certame regido 

pelo Edital nº 001/2015-PMR/SEMED, bem como o pagamento de 

indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (Id. 14889903). 

Intimado, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento do 

valor das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 

15815408). É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para 

providenciar o andamento do feito, consistente em recolher as custas 

iniciais do processo, mas deixou que se escoasse o prazo assinalado 

sem promover a diligência necessária ao prosseguimento do feito. A 

inércia da autora em promover o pagamento das custas acarreta o 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Ressalta-se que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento de custas iniciais, independe da 

intimação pessoal da parte, podendo ocorrer na pessoa do advogado, de 

acordo com o citado artigo 290 do Código de Processo Civil, in verbis: “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.” Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do art. 290 do CPC. 2. O juízo a quo indeferiu o pedido da 

OAB/RJ de isenção do pagamento de custas processuais, determinando 

sua intimação para comprovar o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento de distribuição. Intimada por publicação, a 

autora quedou-se inerte. 3. Não se aplica ao caso concreto o parágrafo 1º 

do art. 485 do CPC, uma vez que ele se refere aos incisos II e III do 

mencionado dispositivo, os quais dispõem, respectivamente, sobre a 

paralisação do processo por mais de um ano em decorrência da 

negligência das partes e sobre o abandono da causa, sendo 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento da 

distribuição (TRF-2, AC 201551011571100 e AC 201551011611791). 4. 

Apelação desprovida (TRF 2ª R.; AC 0160252-80.2015.4.02.5101; Sétima 

Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 

03/05/2017; DEJF 19/05/2017).” Na hipótese, verifica-se que a intimação 

ocorreu na pessoa do causídico, tendo o sistema registrado ciência do 

despacho em 31/08/2018 (sistema PJE – aba “Expedientes”), porém até a 

presente data não houve o recolhimento das custas. Diante disto, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de 

recolhimento das custas, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Quanto às 

custas processuais iniciais, considerando que possuem a natureza de 

taxa e já que não houve prestação jurisdicional em decorrência do 

cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação 

do autor ao seu pagamento. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Rondonópolis, terça-feira, 

09 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. IGOR GIRALDI FARIA, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/11/2018, ÁS 15:00hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, encontra-se depositado na 

conta única do TJ-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007044-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS (ADVOGADO(A))

JOAO VALADARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/11/2018, ÁS 15:30hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, encontra-se depositado na 

conta única do TJ-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/11/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, encontra-se depositado na 

conta única do TJ-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

07/11/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, encontra-se depositado na 

conta única do TJ-MT.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002549-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTINA ADOLFO CHAVES (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1002549-47.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por ADALBERTINA ADOLFO CHAVES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que conviveu em 

união estável por aproximadamente 10 (dez) anos com o servidor 

WALDOMIRO DA SILVA VILELA, o qual faleceu na data de 03 de maio de 

2017. Informa que, em 09 de setembro de 2004, após a ruptura da união 

estável, e sem condições de se manter sozinha, ingressou com Ação de 

Alimentos perante o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca, com o objetivo de regulamentar os alimentos a serem pagos pelo 

ex-companheiro. Acrescenta que, no dia 11 de fevereiro de 2005, 

sobreveio sentença de homologação do acordo entabulado pelas partes, 

no qual o servidor falecido comprometeu-se a pagar o valor de 35,96% 

dos seus rendimentos líquidos, bem como manter o plano de saúde Unimed 

da ex-companheira. No entanto, em 11 de setembro de 2012, o falecido 

ajuizou ação de exoneração de alimentos, buscando a sua exoneração do 

pagamento de alimentos à ex-companheira ou a minoração do quantum 

inicial de acordo com suas condições financeiras, tendo a magistrada 

decidido pela minoração dos alimentos para 20% dos rendimentos líquidos 

do servidor. Alega que recebeu pensão alimentícia de setembro/2004 até 

Abril /2017, e que após o óbito ingressou com pedido administrativo de 

concessão de pensão por morte, contudo teve o pedido negado ao 

argumento de que ex-companheira que recebia pensão alimentícia não se 

enquadra nas hipóteses legais. Ao final, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência para determinar que o requerido implante 

imediatamente o benefício pensão por morte (Id. 12648743). O pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido. A autora interpôs recurso de 

agravo de instrumento. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, dizendo que a autora não possui o suposto direito pleiteado, 

face à absoluta ausência de previsão legal, de modo que merece ser 

julgado improcedente todos os pedidos formulados na inicial. O Tribunal de 

Justiça deferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para 

deferir o pedido de percepção de pensão em favor de ADALBERTINA 

ADOLFO CHAVES, em razão da morte de WALDOMIRO DA SILVA VILELA, 

limitado ao percentual de vinte por cento (20%) sobre a remuneração 

líquida deste. Na fase de especificação de provas, a autora requereu a 

produção de provas em audiência. O réu informou que não pretende 

produzir provas além daquelas já produzidas nos autos. É o relatório. 

Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 

357, I do CPC). Analisando os autos, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). O ponto controvertido do presente 

processo gira em torno da qualidade de dependente da parte autora, 

especificamente quanto à existência ou não da relação de união estável 

entre ela e o servidor por aproximadamente 10 (dez) anos, e o fato do 

falecido paga em vida pensão para a autora no percentual de vinte por 

cento (20%). III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No 

caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora, por serem necessárias para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de 

que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, 

o Procurador do Estado e Advogada da autora. Cumpra-se. Rondonópolis, 

5 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERENTE)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 08 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741554 Nr: 3032-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LENIR FATIMA HEINTZE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor 

zero e extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 369/377), haja 

vista que o recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 
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bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido 

pela reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO 

Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: 

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017). Assim, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.Intime-se o requerido, ainda, para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os 

holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da 

carreira da autora, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o 

Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o seguinte quesito a ser 

respondido pelo perito:“Com base nos documentos apresentados pelo 

Estado, informe se com a reestruturação da carreira da autora, por meio 

da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual 

nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 

20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores 

Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação 

Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária 

Civil - Lei Complementar nº 155/2004; ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736854 Nr: 16108-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO AURINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756585 Nr: 11226-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO LUCIANO PEREIRA DE DEUS, DIVINO JOSE 

BATISTA DE ARAUJO, NEUCIR FAUTINO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811992 Nr: 82-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ADRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818195 Nr: 2283-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO CHAVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819529 Nr: 2753-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO COELHO DE OLIVEIRA, ADRIANE RUFINO 

CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 
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pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820043 Nr: 2941-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820299 Nr: 3089-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDA DE FREITAS SCAGLION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764940 Nr: 15809-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - 

OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 764940

VISTO.

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR ajuizou ação de execução de 
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certidão de honorários advocatícios em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo o executado apresentado embargos à execução, os 

quais foram julgados procedentes, para determinar que o exequente 

elaborasse novo demonstrativo do débito (fls. 81).

A planilha dos cálculos encontra-se juntada na página 76. O executado 

não se manifestou sobre os cálculos elaborados de acordo com a 

sentença proferida nos autos (fls. 83). A sentença proferida nos 

embargos transitou em julgado (fls. 89).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO compareceu nos autos e 

informou “que nada tem a opor em relação aos cálculos apresentados pela 

exequente à fls. 76” (fls. 91).

Posto isso, HOMOLOGO os cálculos de fls. 76 para que produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça o respectivo precatório.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, 8 de outubro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 879727 Nr: 10167-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MATEUS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por SEBASTIANA 

MATEUS DE MORAES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, visando desconstituir a penhora sobre um terreno para 

construção descrito na matrícula nº 11.452 do CRI de Rondonópolis e 

12.273 do CRI de Pedra Preta, levada a efeito no processo de execução 

fiscal nº 250/2000, Cód. 49806.

 Denota-se dos autos da execução fiscal em apenso que foram 

penhorados os imóveis registrados sob os números 11.462 e 13.653.

O imóvel da matrícula nº 13.653 ficou pertencendo ao cônjuge varão 

(executado Joaquim Fascini).

No entanto, não há provas nos autos de que o imóvel penhorado 

(matrícula 11.462) passou a pertencer a embargante, em razão da partilha 

na ação de divórcio entre a autora e o executado Joaquim Fascini, uma 

vez que no documento de fls. 20/21 não consta o número da matrícula, 

apenas a descrição do imóvel.

Além do mais, extrai-se da matrícula 11.462 do CRI de Rondonópolis que 

da área total de 700 m² foi vendida a área de 660 m² a Ademir José Stabil, 

em 04 de junho de 1987, e que a escritura da referida alienação foi 

lavrada no Cartório de Pedra Preta (Av. 7 e 8/11.462, documento em 

anexo).

Embora a embargante afirme que a matrícula 12.273 se refere ao registro 

do imóvel penhorado no CRI de Pedra Preta, verifica-se que tal matrícula é 

do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, e que, em tese, se refere a imóvel 

diverso da matrícula 11.462.

Por estas razões, intime-se a embargante para comprovar que o imóvel 

penhorado (matrícula nº 11.462) na ação de execução nº 250/2000, Cód. 

49806, lhe pertence, em razão da aludida partilha, juntando, ainda, a 

matrícula do bem do CRI de Pedra Preta.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722600 Nr: 3609-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, MARCELO MECENA LEITE 

BRITO DOS SANTOS, EVANDRO LÉO KOBERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O, EDSON BENEDITO RONDON FILHO - OAB:/MT 

24.468, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR 

OAB-MT 13945, EDSON BENEDITO RONDON FILHO, OAB/MT 24.468, 

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, SAULO 

RONDON GAHYVA - OAB:13216 , representando o polo passivo, para 

que tomem ciência que foi designada audiência para inquirição da 

Testemunha: Mônica Paula Curzel, realizar-se-á no dia 22/10/2018, ás 

15:00hs na 2ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Londrina-PR - 

Autos nº 0033927-64..2018.8.16.0014, conforme informação fls.2.116 

versos .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002549-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTINA ADOLFO CHAVES (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº: 1002549-47.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por ADALBERTINA ADOLFO CHAVES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que conviveu em 

união estável por aproximadamente 10 (dez) anos com o servidor 

WALDOMIRO DA SILVA VILELA, o qual faleceu na data de 03 de maio de 

2017. Informa que, em 09 de setembro de 2004, após a ruptura da união 

estável, e sem condições de se manter sozinha, ingressou com Ação de 

Alimentos perante o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca, com o objetivo de regulamentar os alimentos a serem pagos pelo 

ex-companheiro. Acrescenta que, no dia 11 de fevereiro de 2005, 

sobreveio sentença de homologação do acordo entabulado pelas partes, 

no qual o servidor falecido comprometeu-se a pagar o valor de 35,96% 

dos seus rendimentos líquidos, bem como manter o plano de saúde Unimed 

da ex-companheira. No entanto, em 11 de setembro de 2012, o falecido 

ajuizou ação de exoneração de alimentos, buscando a sua exoneração do 

pagamento de alimentos à ex-companheira ou a minoração do quantum 

inicial de acordo com suas condições financeiras, tendo a magistrada 

decidido pela minoração dos alimentos para 20% dos rendimentos líquidos 

do servidor. Alega que recebeu pensão alimentícia de setembro/2004 até 

Abril /2017, e que após o óbito ingressou com pedido administrativo de 

concessão de pensão por morte, contudo teve o pedido negado ao 

argumento de que ex-companheira que recebia pensão alimentícia não se 

enquadra nas hipóteses legais. Ao final, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência para determinar que o requerido implante 

imediatamente o benefício pensão por morte (Id. 12648743). O pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido. A autora interpôs recurso de 

agravo de instrumento. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, dizendo que a autora não possui o suposto direito pleiteado, 

face à absoluta ausência de previsão legal, de modo que merece ser 

julgado improcedente todos os pedidos formulados na inicial. O Tribunal de 

Justiça deferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para 

deferir o pedido de percepção de pensão em favor de ADALBERTINA 

ADOLFO CHAVES, em razão da morte de WALDOMIRO DA SILVA VILELA, 

limitado ao percentual de vinte por cento (20%) sobre a remuneração 

líquida deste. Na fase de especificação de provas, a autora requereu a 

produção de provas em audiência. O réu informou que não pretende 

produzir provas além daquelas já produzidas nos autos. É o relatório. 

Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 

357, I do CPC). Analisando os autos, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). O ponto controvertido do presente 

processo gira em torno da qualidade de dependente da parte autora, 
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especificamente quanto à existência ou não da relação de união estável 

entre ela e o servidor por aproximadamente 10 (dez) anos, e o fato do 

falecido paga em vida pensão para a autora no percentual de vinte por 

cento (20%). III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No 

caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora, por serem necessárias para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de 

que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, 

o Procurador do Estado e Advogada da autora. Cumpra-se. Rondonópolis, 

5 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008882-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TOBIAS DAMIAN (IMPETRANTE)

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008882-15.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: DANIEL TOBIAS DAMIAN 

IMPETRADO: DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DANIEL TOBIAS 

DAMIAN em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT - 

DETRAN. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: “O Impetrante 

sofre ato injusto, eis que sendo proprietário do veículo 

TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 FLEX (Nacional) de cor PRETA. Placa: NKU 

3110, Chassi: 9BRBB48E195027842, Renavam: 00979619513, Categoria 

particular, querendo proceder com o pagamento do IPVA/2018 se dirigiu à 

CIRETRAN de Rondonópolis - MT, para pagamento das demais taxas, 

seguros obrigatórios e proceder o licenciamento anual do referido veículo. 

Ocorre que o Impetrante foi impedido de pagar e licenciar seu veículo, 

sendo-lhe exigido que antes efetuasse o pagamento das multas de 

trânsito incidentes sobre o mesmo.”. Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “eis 

que presentes os requisitos legais, de ordem à Autoridade Coatora, para 

que proceda ao licenciamento do veículo em tela, independentemente do 

pagamento das multas.”. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar 

comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da 

legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em 

situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito 

líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão 

de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que, conforme 

orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 127 – é 

ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de 

multa da qual não foi notificado, vejamos: É ilegal condicionar a renovação 

da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu 

direito de propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento 

de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes 

os requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para 

determinar que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do 

veículo, objeto deste mandamus, ao pagamento das multas mencionadas 

na lide. Ressalto que esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da 

petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, preste as informações que entender necessárias. Prestadas 

as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008938-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

ARLINDO LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008938-48.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ARLINDO LOPES DA SILVA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN 

Vistos etc., No caso, em que pese a plausibilidade da pretensão posta é 

certo que se faz necessária a emenda da inicial. O cerne da controvérsia 

reside no direito de se expedir o licenciamento do veículo independente do 

pagamento das multas de trânsito recebidas. Como é cediço, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. Com efeito, a parte impetrante afirma, 

em tese, o não recebimento das notificações dentro do prazo legal 

estabelecido no art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, em que 

pese as bem fundamentadas alegações iniciais da parte autora, faz-se 

necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular 

notificação da autuação. Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza 

extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, 

bem como outras informações em relação à autuação. Assim, com 

fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto à parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e 

apresente o extrato emitido pelo DETRAN a respeito das autuações 

recebidas no veículo objeto da lide, sob pena de indeferimento da liminar. 

Após, conclusos com urgência para apreciar o pedido de liminar. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006852-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1001673-92.2018.8.11.0003, id. 

14307394 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a 

possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal. Nesse 

contexto, a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche 

os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, 

previsão de atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de 

renovação do seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo 

pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), 

conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 
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EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “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”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 

Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo inviabilização da atividade comercial da embargante. Não se 

pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1001673-92.2018.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. Int. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006912-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1002000-37.2018.8.11.0003, id. 

14359157 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a 

possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal. Nesse 

contexto, a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche 

os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, 

previsão de atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de 

renovação do seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo 

pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), 

conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 326 de 521



de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “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”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 

Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo inviabilização da atividade comercial da embargante. Não se 

pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1002000-37.2018.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. Int. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006835-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1001919-88.2018.8.11.0003, id. 

14312365 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a 

possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal. Nesse 

contexto, a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche 

os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, 

previsão de atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de 

renovação do seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo 

pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), 

conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 
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pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “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”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 

Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo inviabilização da atividade comercial da embargante. Não se 

pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1001919-88.2018.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. Int. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006920-54.2018.8.11.0003
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Vistos etc., Defiro a emenda à inicial – id. 15331496 -. Recebo os 

embargos à execução fiscal para discussão, eis que tempestivos e 

garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido nos autos 

principais – processo nº 1006281-70.2017.8.11.0003, id. 14359923 -. Ora, 

é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a possibilidade de garantia 

da dívida através da modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, 

satisfazendo assim a exigência legal. Nesse contexto, a exequente 

ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com força suficiente para 

garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche os requisitos de 

liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, previsão de 

atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de renovação do 

seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos opostos, conforme requerido pelos 

embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo pode ser 

atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os requisitos do 

art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), conforme 

julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o 

regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. 

NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A 

RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E 

DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO 

(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A 

previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o 

advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a 

reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 

(Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do 

art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na 

vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que 

disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo 

o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 

1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de 

efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os 

excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de 

construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente 

amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 

8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 

237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. 

Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei 

n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor 

antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo 

próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da 

história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e 

dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da 

Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente 

a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o 

privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a 

Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e 

o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum 

momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos 

embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do 

devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de 
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dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do 

disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas 

interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF 

quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou 

outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito 

suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se 

incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “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”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 

Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo inviabilização da atividade comercial da embargante. Não se 

pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1006281-70.2017.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. Int. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006244-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1006244-09.2018.8.11.0003 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA Endereço: Rua 

02, Casa 21, Quadra 06, Jardim Ypê, PARANATINGA - MT - CEP: 

78870-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida do CPA, s/n, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito 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, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 18728-74.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO 

NETO, Cpf: 81780729120, Rg: 09763341, Filiação: Ulisses Alves Macedo 

Filho e Varinan Rodrigues Galvao, data de nascimento: 11/05/1977, natural 

de Campo Grande-MS, casado(a), advogado. 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 
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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: 03/09/1998.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de ESPOLIO DE ULISSES 

ALVES MACEDO NETO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DÉBITO RELATIVO À I.S.S.Q.N (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 425/1998.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/07/1998

 - Valor Total: R$ 7.449,10 - Valor Atualizado: R$ 7.449,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Ante o exposto, anulo o processo a partir da fl. 59, e 

determino a citação via edital do executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o 

prazo sem satisfação do débito, voltem-me os autos conclusos para 

penhora. Às providências.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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 26 de setembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 1860-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOIR BORSEKOWSKL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOIR BORSEKOWSKL ME, CNPJ: 

00642218000140. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca da penhora efetivada através do Sistema 

BACENJUD, no valor de R$ 405,39 (quatrocentos e cinco reais e trinta e 

nove centavos)

Despacho/Decisão: "..... De outro lado, considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, 

na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta: 1)BACENJUD POSITIVOa) (.....) 2) BACENJUD PARCIAL OU 

NEGATIVO (....). 3) RENAJUD POSITIVO (....) 4) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) (.....) .5) BACENJUD E 

RENAJUD PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de 

pesquisa – BACENJUD E RENAJUD (....) 6) BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUDS NEGATIVOS OU INERTE A EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORAa) Se negativas as pesquisas pelos 

sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (....) .c) Inexistindo a 

indicação de bens passíveis de penhora ou se já arquivado por 1 (um) 

ano, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Int.

 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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 18 de setembro de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 438637 Nr: 7304-15.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767505 Nr: 1102-46.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES NEVES TABOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 792064 Nr: 11122-96.2015.811.0003

 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: WILSON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 811195 Nr: 18303-51.2015.811.0003

 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: MARINEIDE ROSA SEVERO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 855279 Nr: 1523-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILBERTO CARNELOCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA 

JUNIOR - OAB:7875-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho parcialmente para o 

fim de, diante dos documentos que demonstram situação de dificuldades 

financeiras, conceder a gratuidade da Justiça.De outro lado, indefiro a 

pretensão de que os embargos do devedor não admitidos por falta de 

segurança do juízo sejam admitidos como exceção de pré-executividade, 

facultando a parte, a qualquer tempo, propor a referida objeção nos autos 

da execução fiscal. Arquive-se.P. R. I.Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799628 Nr: 14220-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DOS ANCHIETA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 806191 Nr: 16747-14.2015.811.0003

 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: GILBERTO BENTO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação oferecida as fls. 

153/219.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 448093 Nr: 3272-30.2011.811.0003

 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: EDILSON MESSIAS CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para ciência 

quanto ao desarquivamento dos autos conforme requerido, podendo obter 

vista dos autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 348110 Nr: 3463-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para ciência do bloqueio realizado nos 

autos através do bacenjud, no valor de R$ 12,54 (dose reais e cinquenta e 

quatro centavos).

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 750277 Nr: 7895-35.2014.811.0003

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença que julgou extinta 

sem resolução de mérito a ação.

 Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 705978 Nr: 656-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DURANTE ITACARAMBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Vistos etc.,

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propõe execução fiscal em face do RICARDO DURANTE 

ITACARAMBI, 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 – fl. 122.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Custas pelo executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 393175 Nr: 6746-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE SOUZA ANTUNES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade 

oposta por Sergio de Souza Antunes, para julgar extinta a execução em 

relação às CDAS de nº 2000/2007 e 3.158/2007, nos termos do art. 485, 

IV do CPC. Por conseguinte, determino o prosseguimento em relação ao 

restante do crédito tributário. Sem honorários advocatícios à exequente, 

em face do princípio da casualidade. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o saldo devido com a exclusão das 

mencionadas CDAS, bem como indicar bens passíveis de penhora. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 432403 Nr: 1068-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA SOLEVANTE LTDA ME, ALVARO 

RIBAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, SERGIO 

NASCIMENTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 Vistos etc.,

Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por Espólio de 

Mathias Neves de Oliveira em desfavor de Município de Rondonópolis, 

alegando em síntese, a sua inclusão indevida na certidão de dívida ativa, 

uma vez à época dos fatos geradores já havia se retirado da sociedade.

 Aduz o excipiente que oferceu a primeira exceção de pré-executividade – 

fls. 65/68 arguindo a nulidade da CDA uma vez que não era possível 

identificar o fato gerador do crédito tributário. Posteriormente, dirigiu-se ao 

plantão fiscal da SEFAZ/MT, conseguindo obter o fato gerador do imposto 

exigido, razão pela qual oferece nova exceção de pré-executividade.

 No mérito, sustenta o excipiente que se retirou da sociedade em 

12/08/2002, conforme consta na 4ª alteração contratual da empresa 

registrada na junta comercial. Logo, à época dos fatos geradores – 

09/2003 e 12/2003, sequer era sócio da pessoa jurídica executada.

 Assim, requer o acolhimento da ilegitimidade passiva do excipiente para 

responder pelo crédito tributário, excluindo-o da presente execução, 

requerendo ainda a condenação da Fazenda Pública de honorários 

advocatícios.

 Com o incidente processual vieram os documentos - fls. 82/93 -.

 Intimada pessoalmente para se manifestar, a Fazenda Pública quedou-se 

inerte, conforme consta em certidão – fls. 95.

 É o relatório.

 Decido.

 De início, resta prejudicada a primeira exceção de pré-executividade – fls. 

65/68 -, uma vez que a nulidade já foi sanada, tendo sido apresentada a 

CDA com a origem da dívida.

Por conseguinte, em decorrência de não ser possível averiguação da 

origem do débito, cabível a apresentação da nova exceção de 

pré-executividade pelo excipiente, nos termos do art. 2, § 8º da Lei nº 

6.830/80.

 Assim, passo a análise do segundo incidente processual.

 Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, 

antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem 

pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de 

ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não 

comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre 

matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução 

fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da 

ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise 

documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da 

arguição.

Da ilegitimidade passiva do excipiente

 O excipiente alega que não deve ser responsabilizado pelos tributos da 

presente execução, pois já não fazia mais parte do quadro societário da 

empresa à época dos fatos geradores do crédito tributário, razão pela 

qual afastada a responsabilidade do art. 135, III do Código Tributário 

Nacional.

 Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes 

constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Logo, há de se considerar que a execução fiscal foi ajuizada contra a 

pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual o nome do 

excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizado nenhuma das circunstâncias 

previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

 Além disso, é cediço que se arguida em exceção de pré-executividade, 

as alegações devem estar comprovadas documentalmente de plano, pois 

incabível a dilação probatória.

 Dessa forma, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o excipiente juntou documentos suficientes para 

comprovar a ausência de responsabilidade quanto aos débitos cobrados 

na presente CDA.

 Nos termos de nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica tem 

personalidade distinta da dos seus sócios, respondendo esses pelos 

débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos 

em lei.

Na espécie, restou devidamente comprovado que o excipiente retirou-se 

regularmente da sociedade em 02/09/2002, conforme alteração contratual 

registrada na Junta Comercial – fls. 89v/90 -, ou seja, antes dos fatos 

geradores que motivaram o lançamento da dívida, os quais datam de 

09/2003 e 12/2003, oriundos da falta de recolhimento integral de ICMS.

 Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES - 

CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

SÓCIO JÁ RETIRADO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR - POSSIBILIDADE 

DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FATO JÁ 

RECONHECIDO PELO FISCO - ILEGITIMIDADE CONFIGURADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Desde que não haja a necessidade de dilação 

probatória, pode ser reconhecida a ilegitimidade de parte em exceção de 

pré-executividade. Mesmo sendo de ordem pública as matérias relativas à 

ocorrência de decadência e prescrição, devem ser arguidas pelos 

legitimados passivos, já que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 

direito alheio, salvo quando autorizado por lei”, consoante artigo 6º do CPC 

. (AI 32800/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2010, Publicado no DJE 04/10/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO 

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. RETIRADA DE SÓCIO 

OBJETO DE REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. 

RESPONSABILIDADE AFASTADA. Não responde por infração à lei - 

dissolução irregular - o ex-sócio da empresa, porque não é sócio e 

tampouco administrador. O registro na Junta Comercial da alteração do 

contrato social, com a retirada de sócio e a transferência de sua 

participação para os demais sócios é prova bastante para elidir sua 

responsabilidade por superveniente dissolução irregular. Precedentes. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RS - AI: 70055085500 RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 02/07/2013, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - EX-SÓCIO - FATO GERADOR POSTERIOR À 

RETIRADA DA SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1- A legitimidade da 

parte relaciona-se à pertinência subjetiva da ação e deve ser analisada 

sob o ponto de vista da titularidade dos interesses em conflito; 2- É de se 

reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio incluído no polo passivo de 

execução fiscal por fatos geradores ocorridos em data posterior à sua 

saída da sociedade. (TJ-MG - AI: 10079130367414001 MG, Relator: 

Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017) (GRIFEI).

Assim, comprovada a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo 
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passivo da execução fiscal, uma vez que à época dos fatos geradores 

não exercia função de administração ou gerência, a extinção da execução 

fiscal em relação a ele é medida que se impõe.

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, para 

julgar extinta a presente execução fiscal em relação ao Espólio de Mathias 

Neves de Oliveira, nos termos do art. 485, VI do CPC.

 Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução em razão da extinção 

parcial da execução.

 Com o trânsito em julgado, determino ainda a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD na quantia de R$ 30,96 (trinta reais e noventa 

e seis centavos) – fls. 32 – e R$ 23,58 (vinte e três reais e cinquenta e 

oito centavos) e R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) – fls. 39 – em 

razão de se tratar de montante ínfimo em relação ao valor da execução.

 Expeça-se mandado de intimação referente à penhora – fls. 39 – na 

forma indicada pelo exequente – fls. 47.

 Por fim, intime-se a exequente para retificar a CDA e indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

da execução.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 446240 Nr: 1422-38.2011.811.0003

 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: WAGNER SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PINHEIRO, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:, ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e o 

acolho, para o fim de sanar a omissão apontada, e acrescento a parte 

dispositiva da sentença proferida – fls.384/385 - o seguinte: “Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo, com fundamento de mérito, na forma do artigo 487, III, 

b do Código de Processo Civil, já distribuídas entre as partes, na 

transação, custas,  despesas processuais e honorár ios 

advocatícios.Traslade-se cópia desta sentença para a Execução Fiscal 

nº. 7778/00 (código 97854), em apenso. Determino ainda, o envio do 

competente ofício ao CRI local dos termos do acordo para as devidas 

anotações.Expeça-se alvará em favor da Embargada - Andreia Pinheiro – 

nos termos do acordo entabulado entre as parte – constante no item 3 às 

fls. 375-v – referente ao saldo remanescente da rematação ocorrida nos 

autos da Execução Fiscal n.7778/00 em apenso. Publicada e registrada 

eletronicamente, intime-se e cumpra-se, expedindo-se a respectiva carta 

de adjudicação.Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo”.Int.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 797807 Nr: 13381-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA RODRIGUES DAS NEVES, MARIA LUCIA 

PEREIRA ROCHA, TEREZINHA RODRIGUES NUNES, EDNA ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784914 Nr: 8139-27.2015.811.0003

 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: TATIANA BARRETO DOS ANJOS ALVES FERREIRA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGIANE CAROLINE 

ROESLER, para devolução dos autos nº 8139-27.2015.811.0003, 

Protocolo 784914, 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.: 729359 Nr: 10037-46.2013.811.0003

 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: MARIA LISBETE SANTOS LUCIANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a fim de informar aos autos, no prazo 

legal, se a Requerente compareceu à Pericia designada para o dia 

11/09/2018 `s 10:15 horas.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789453 Nr: 10012-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO ERNESTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da impugnação apresentada às fls. 143/152.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786978 Nr: 8995-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILTON PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA, 

OAB/MT Nº 13.082 da r. sentença proferida nos autos, cujos dipositivo 

final transcrevo a seguir: "...É o relatório. Fundamento e decido. Em se 

tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;

III - corrigir erro materi al.” Sem razão o embargante. Na espécie, a parte 

embargante discorda do teor da decisão embargada, revelando que a sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 333 de 521



real pretensão é a rediscussão da matéria, mais precisamente da 

condenação em honorários advocatícios, para obter a reforma do decisum 

pela via inadequada dos embargos de declaração. Com efeito, as 

questões levantadas representam o inconformismo do embargante com o 

entendimento do juízo, razão pela qual devem ser objeto de recurso. Além 

disso, o benefício previsto no art. 26 da LEF somente se aplica aos casos 

em que o cancelamento da CDA ocorrer previamente à apresentação dos 

embargos ou da exceção de pré-executividade, o que não é o caso dos 

autos (Ap 25700/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). Ante o exposto, conheço dos 

embargos, eis que tempestivos, mas deixo de acolhê-los. Cumpra-se a 

sentença de fls. 46/47. Às providências."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 806201 Nr: 16751-51.2015.811.0003

 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: REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".....Assim, defiro o parcelamento das custas processuais inicias em 3 

(três) vezes, em parcelas iguais e sucessivas. Intime-se a parte autora 

para efetuar o pagamento da 1ª parcela em 05 (cinco) dias e as demais 

nos dois meses subsequentes, sob pena de extinção. Cumpre ressaltar 

que o pagamento deverá ocorrer independente de intimação, sob pena de 

extinção do feito. Com o pagamento da 1ª parcela:1.Cite-se o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo.2.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 ao requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento.3.Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, impugnar em 05 dias. 

4.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.Int. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 823548 Nr: 4151-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40191/PR

 Ante o exposto, torno nula a decisão às fls. 51 e, por conseguinte, acolho 

os embargos de declaração opostos – fls. 15/17 -, para sanar a omissão 

na fixação dos honorários na decisão às fls. 07, passando a constar no 

item IV o seguinte: “Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito.”. De outro lado, conheço também dos embargos – fls. 67/68 – e os 

acolho, para excluir o item IV da decisão, uma vez que já juntada versão 

final da apólice. Cumpram-se os itens V, VI e VII da decisão retro. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 747834 Nr: 6642-12.2014.811.0003

 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: CARLOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, para ciência 

quanto ao desarquivamento dos autos podendo obter vista dos autos no 

prazo legal, conforme requerido.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 898696 Nr: 4926-08.2018.811.0003

 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: ARLINDO BAPTISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 14/03/2017 – data da 

cessão do benefício, até a recuperação total da incapacidade temporária, 

que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica junto 

ao Requerido, ou a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, 

pagando os valores retroativos, compensando o valor já recebido ou que 

recebeu remuneração, acrescido de juros moratórios a partir da citação, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 

nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado 

pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por 

conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.(....). Assim, concedo a antecipação 

da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o 

pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Determino a remessa dos autos à instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo 

a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: Arlindo Baptista Silva2.Benefício 

concedido: Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 14/03/20174.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de 

tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785353 Nr: 8345-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO SERVIÇOS 

LTDA, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCINEIA APARECIDA DA 

FONSECA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

58128778153. 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: 18/06/2015.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUFON'S 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL e outros, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3433/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/05/2014

 - Valor Total: R$ 300.499,30 - Valor Atualizado: R$ 300.499,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, 

requer que seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do 

valor de R$ 300.499,27 (Trezentos mil, quatrocentos e noventa e nove 

reais e vinte e sete centavos) em contas bancárias dos executados 

LUFON’S INSDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS LTDA – CNPJ 

00.851.583/0001-64 e LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA – CPF 

208.199.861-00, bem como que também seja realizada a pesquisa pelo 

INFOJUD para localização do endereço da sócia SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS. I- Dessa forma, defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para 

obtenção de informações sobre o endereço da executada SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, uma vez que o exequente demonstrou o 

esgotamento de todas suas para obter respectivo endereço.II- No caso, a 

busca pelo endereço pelo INFOJUD restou infrutífera, dado o fato de que o 

endereço constante no cadastro está incompleto e sem numeração, o que 

certamente impossibilitará a citação pelas vias convencionais. Assim, em 

razão do esgotamento dos meios possíveis para a localização de 

endereço da parte executada, defiro a citação por EDITAL de SIRLEY 

OLIVEIRA. Expeça-se o necessário para citação da executada 

supracitada.III- Ainda, considerando a preferência da penhora em dinheiro 

(Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line 

pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC. IV- Segue anexo o protocolo e resposta, 

que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta 

Única Judicial.V- Em caso de bloqueio positivo e de quantia razoável, 

intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 

na forma do art. 854, § 3º do CPC , sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. VI- Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem 

os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o caso, 

aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos.VII- Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 30 

(trinta) dias, indicando bens passíveis de penhora ou o que entender de 

direito, sob pena de suspensão dos autos por 1 (um) ano, no art. 921, § 1º 

do CPC. VIII- Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. IX- 

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não 

será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena 

de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do 

art. 921 do CPC e art. 40 da LEF.Intimem-se.Às providências.

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002144-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, recusou o bem 

ofertado pela executada, frente a não observância da ordem de penhora 

do art. 11 da Lei nº 6.830/80. Assim, requer seja efetuada a penhora 

on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 5.068,95 (cinco mil, 

sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em contas bancárias do 

executado, EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA – CNPJ 76.080.738/0091-24. Dessa forma, em razão da 

recusa do bem ofertado, bem como considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, 

na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002136-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de executivo fiscal ajuizado pelo Município de 

Rondonópolis em desfavor de Banco do Brasil. O executado requereu a 

apresentação de carta fiança para garantia de juízo – id. 13465506 -. De 

outro lado, em razão da não apresentação de qualquer carta fiança na 

manifestação, a exequente requer que seja efetuada a penhora on-line, 

pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 78.237,71 (setenta e oito mil, 

duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) em contas 

bancárias do executado, BANCO DO BRASIL S/A – CNPJ 

00.000.000/0551-74. É a síntese necessária. Decido. Na espécie, não há 

que se falar em garantia do juízo, uma vez que não consta carta de fiança 

juntada aos autos. Além disso, não consta distribuição de embargos à 

execução fiscal por dependência, existindo associados apenas as 

execuções  f i sca is  de  n º  1001582 -02 .2018 .8 .11 .0003  e 

1001639-20.2018.8.11.0003 - 1ª Vara de Fazenda Pública -. Dessa forma, 

inexistindo garantia do juízo e considerando a preferência da penhora em 

dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora 

on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que 

se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única 

Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada 

pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 
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edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003349-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANIA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

6.462,47 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos) em contas bancárias do executado, ELIANIA CRUZ – CPF 

592.691.111-72, caso reste infrutífera, requer a expedição de mandado de 

penhora do imóvel da parte executada. Considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, 

na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO a) Se negativa a 

pesquisa pelo sistemas (BACENJUD), intime-se a parte exequente para 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito. b) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Int. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006808-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ALI DIB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

20.648,13 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos) 

em contas bancárias do executado, ALFREDO ALI DIB – CPF 

431.626.576-87, caso reste infrutífera, requer a expedição de mandado de 

penhora e avaliação no imóvel. Considerando a preferência da penhora 

em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de 

penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na 

forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO a) Se negativa a 

pesquisa pelo sistema (BACENJUD), intime-se a parte exequente para 

apresentar matrícula atualizada do imóvel, sob pena de extinção do feito. 

b) Decorrido o prazo, voltem conclusos para deliberação. Int. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007134-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DIAS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

5.280,76 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) em 

contas bancárias do executado, NOEL DIAS SANTANA – CPF 

474.234.041-87, caso reste infrutífera, requer a expedição de mandado de 

penhora e avaliação no imóvel do executado. Considerando a preferência 

da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o 

pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da 

execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO a) 

Se negativa a pesquisa pelo sistemas (BACENJUD), intime-se a parte 

exequente para apresentar a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. b) Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Int. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007221-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAHMOUD ABUO GAZALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

68.464,40 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais 

e quarenta centavos) em contas bancárias do executado, MAHMOUD 

ABUO GAZALI – CPF 032.268.322-04, caso reste infrutífera, requer a 

expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 
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defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO a) 

Se negativa a pesquisa pelo sistema (BACENJUD), intime-se a parte 

exequente para apresentar a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. b) Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Int. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000805-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006879-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORIO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005013-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAPEX PNEUS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (EXECUTADO)

EDUARDO CATANEO (EXECUTADO)

PROBAP PARTICIPACOES S/S. LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 
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arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005566-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ANDREIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004789-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E D MOREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007916-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007913-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 
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prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007909-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006166-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008119-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 
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prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007345-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005215-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVERSA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007290-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CONCEICAO DE MORAIS BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006231-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 
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pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006157-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002970-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DOS SANTOS MAGNANI - FUNILARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001641-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002704-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBECY ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005307-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001907-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002137-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 
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querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005169-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M R GARCIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004190-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO SIMOES DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009150-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ELANE SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001913-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001929-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004312-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHROEDER & SCHROEDER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007011-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 
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querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002062-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GLADSTONE BRENDLER (EXECUTADO)

ERMINIO BRENDLER (EXECUTADO)

ANDRE AUGUSTO GIACOMELLI BRENDLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002262-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO AUGUSTO MEDEIROS MAIA (EXECUTADO)

CHAVELMAX SERVICOS DE CHAVEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

CREUZA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

GERSON MAX DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

26.278,40 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta 

centavos) em contas bancárias dos executados, CHAVELMAX SERVIÇOS 

DE CHAVEIRO LTDA ME – CNPJ 10.374.892/0001-44, CREUZA ALVES 

DOS SANTOS – CPF 878.929.521-87 e GERSON MAX DOS SANTOS – CPF 

317.732.061-68. Dessa forma, considerando a preferência da penhora em 

dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora 

on-line pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, 

que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta 

Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se 

citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 

edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. 3) CITAÇÃO DO EXECUTADO a) Expeça-se o necessário 

para efetuar a citação da parte ANGELO AUGUSTO MEDEIROS MAIA por 

Oficial de Justiça, conforme endereço indicado retro. b) Se intimado, e não 

havendo pagamento ou garantia da dívida, volte-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora. c) Se infrutífera a citação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique endereço 

correto e atual da parte executada, sob pena de extinção. Indicado, 

expeça-se o necessário para efetuar a citação por oficial de justiça 

Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004418-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 
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no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004439-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JONAS KARKLE - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004195-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA MARTELO DE OURO COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004203-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SOARES NOGUEIRA LOPES & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004201-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVA & AQUINO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003589-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEZIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

QRMC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

MISAEL LARANJEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009074-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM NAUTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000838-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIA ROCHA NUNES (EXECUTADO)

D R NUNES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 
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Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se 

o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido 

o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646386 Nr: 7138-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERMINO RODRIGUES, CLAUDINEI 

JONAS PEREIRA, WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Reitero a certidão retro, para intimação do advogado dos réus Samuel 

Fermino e Claudinei, Dr. Onório Gonçalves, para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação dos referidos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630527 Nr: 2724-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o 25 de janeiro de 

2019, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intime-se o réu e as testemunhas.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643103 Nr: 4430-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado de defesa, para querendo, se manifestar sobre as 

testemunhas não localizadas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619742 Nr: 2838-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Dayane de Oliveira Dias, enquadrando-a 

nas sanções do artigo 121, §2º, IV do Código Penal com observância na 

Lei 8.072/1990, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, 

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Após a coisa julgada 

desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem às 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673830 Nr: 5890-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado PATRICK 

MENDONÇA PORTELA como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso 

II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 642932 Nr: 4298-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO EURICO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Vistos etc.

 Certifique-se o motivo do não comparecimento, a este ato, da testemunha 

Alex Weigert da Cruz (policial militar), o qual foi devidamente requisitado, 

conforme ofício encartado a este feito. Designo audiência de continuação 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h20min.

Intime-se e requisite-se o policial militar Alex Weigert da Cruz.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654751 Nr: 4262-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPIDES NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 
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OAB:5847

 Vistos etc. A priori, DECRETO a revelia do acusado, o qual, devidamente 

intimado às fls. 96, ausentou-se injustificadamente a este ato. No que 

tange a seu procurador, muito embora não tenha formalizado o pedido de 

redesignação do ato, consoante acima registrado, comunicou-se via 

telefone com a assessoria deste Juízo, informando a impossibilidade de 

comparecimento ao ato por questão de saúde de seu genitor, em outro 

Município. Diante disso, e tendo em vista que a realização deste ato com a 

nomeação de advogado sem a prévia intimação do acusado a constituir 

novo procurador pode ensejar nulidade e violação ao exercício da defesa, 

hei por bem redesignar a instrução para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

16h. Os presentes saem intimados. Intime-se o procurador do acusado a 

fim de que compareça à audiência ora designada ou, em não podendo, 

substabeleça colega para fazê-lo, de modo a evitar seja mais uma vez 

prejudicada a instrução, ora remarcada pela terceira oportunidade. Em 

tempo, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Isca Fernandes 

de Siqueira pelo MP às fls. 93. Junte-se o mandado de intimação das 

testemunhas de defesa e abra-se vista para que se manifeste quanto às 

não localizadas, em 05 (cinco) dias. Havendo indicação de novos 

endereços, desde já intime-se para a data acima aludida. Cumpra-se, 

procedendo-se ao necessário e impulsionando-se o processo quanto aos 

atos ordinatórios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637275 Nr: 8131-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:18408A

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Anderson Renato 

Rivelo Primo e Welita Januário da Silva Duarte, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Após a juntada da missiva de fl. 101, devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedida vista dos autos à 

defesa para que apresente seus memoriais finais, no prazo de cinco dias.

Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678950 Nr: 10523-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Vilela de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 5.175-B

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Jussan Fernandes da Silva para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 16h40min.

Requisite-se o policial militar Jussan Fernandes da Silva.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de determinar a intimação do(a) advogado(a) constituída pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Caso não haja comparecimento do(a) advogado(a) constituído(a) pelo 

acusado, desde já fica nomeado para proceder a sua defesa o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT - 5.205.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679840 Nr: 11398-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA, VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc.

Em consonância com a manifestação ministerial de fls. 141/143, verifico 

que não merece acolhimento o pedido de substituição da prisão preventiva 

por medida de internação, formulado pela defesa do acusado Saulo Silva 

às fls. 113, notadamente pela ausência de amparo legal.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual 

que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de 

fls. 50/52, quando decretada a prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais 

precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumou o fato 

delituoso e receio de que o denunciado volte à prática criminosa, 

mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados SAULO SILVA e VALDINEI 

LEOPOLDINO VIEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 13h50min.

Intimem-se os réus, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:51416

 Intimação da Drª. Sirlei de Lurdes Peri, OAB/PR nº. 51.416, para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:51416

 Intimação do Dr. Roberto Gonçalves Ferreira, OAB/MT nº. 20.438, 

Assistente de Acusação, para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06 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.: 630058 Nr: 2345-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Passos Ramos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Intimação do Dr. Célio Paião, OAB/MT nº. 18145 A, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 

14h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660840 Nr: 9682-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LINDOMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Intimação do advogado Dr. Rubson Pereira Guimarães OAB/MT 18839/O, 

para apresentação do endereço atualizado do acusado Jorge Lindomar 

Machado com audiência designada para o dia 26/10/2018, dentro do prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624254 Nr: 6871-80.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intimação do advogado Dra. Carla Andreia Batista OAB/MT 18.808, para 

apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634575 Nr: 5877-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÔNIMO RODRIGUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11878

 Intimação do advogado Dr. Renato Ocampos Cardoso OAB/MT 11.878/A, 

para apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647628 Nr: 8125-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação do advogado Dr. Edno Damasceno de Farias OAB/MT 11.134/O, 

para apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672018 Nr: 4305-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE DE SOUZA, VALDERSON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS FERNANDA NUNES 

PEREIRA - OAB:24.629

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Eduarte de Souza e Valdeson Pereira dos Santos como incursos no artigo 

nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679306 Nr: 10876-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARDOSO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado IVO 

CARDOSO DAS NEVES 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.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 24.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663434 Nr: 11906-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LEMES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:18145 A 

OAB/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 81/82, bem como que o (a) 

acusado (a) FERNANDO LEMES PADILHA preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos exigidos para concessão do benefício da suspensão 

condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da Lei 9.099/95, 

bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 
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processo, para o dia 26.10.2018, às 13h40min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667522 Nr: 533-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 38/39, bem como que o (a) 

acusado (a) DIEGO HENRIQUE DE SOUZA BRASIL preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 07.12.2018, às 15h10min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defesa para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680015 Nr: 11549-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, 

NATALINO MANOEL DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 11549-02.2018.811.0064 – Cód. 680015

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha CB PM WELLINGTON ALVES DA SILVA para o 

dia 07.12.2018, às 13h40min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665448 Nr: 13740-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO YURI DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 38/39, bem como que o (a) 

acusado (a) BRUNO YURI DE SOUZA BRASIL preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 07.12.2018, às 15h15min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defesa para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680013 Nr: 11547-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Autos nº 11547-32.2018.811.0064 – Cód. 680013

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha HAUDSON FREITAS FARIAS para o dia 

23.11.2018, às 16h15.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defesa/Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673560 Nr: 5635-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Intimação do advogado Dr. Ari da Costa Campos - OAB/MT 16.944/B, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612435 Nr: 2906-31.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação do advogado Dr. Cleyson Batista da Silva - OAB/MT 19.275, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659053 Nr: 8096-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DIEGO CARVALHO ALVES - OAB:19750/0-MT

 Intimação do advogado Dr. Cleyson Batista da Silva - OAB/MT 19.275, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662410 Nr: 10942-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Intimação do advogado Dra. Ellen Marcia Galvão Itacaramy - OAB/MT 

16.989/O, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680268 Nr: 11792-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Intimação do advogado Dr. Onorio Gonçalves da Silva Junior - OAB/MT 

12.992, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649904 Nr: 10147-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Intimação do advogado Dr. Vanderlei Silverio Pereria - OAB/MT 11.230/B, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673743 Nr: 5813-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE APARECIDA TAROCO MAGALHÃES, 

LUCIMAR TAROCO FUZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Cirilo de Rezende - 

OAB:OAB/MT 21.733

 Intimação do advogado Dr. Vilson Cirilo de Rezende - OAB/MT 21.733, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603304 Nr: 1033-30.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL ALMEIDA MACIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Intimação do advogado Dr. Welder Felizarti Lopes - OAB/MT 25.390/O, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680268 Nr: 11792-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 

PREVENTIVA.Expeça-se ofício ao juízo de Cáceres informando a prisão do 

réu nestes autos.Aguarde-se o envio do Inquérito pelo prazo legal.Após, 

traslade para os autos respectivos, se necessário, cópia do auto de 

prisão em flagrante e arquive-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680268 Nr: 11792-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 (...) Destaco que a princípio, pode até mesmo o crime em tablado ser 

considerado como em sua forma tentada, valendo destacar que a eventual 

consumação, qual seja, o adquirir a arma e dela se apoderar, em análise 

ainda superficial, pode não ter ocorrido por circunstâncias alheias a 

vontade do segregado, no caso em comento, pela atuação da polícia, que 

aparentemente obstou a concretização do negócio.De outro giro, a 

inexistência de apreensão de aparelhos celulares, é matéria afeta a 

produção de provas, que está na alçada de competência da autoridade 

policial e do Ministério Público, bastando, neste momento, a meu viso, as 

declarações prestadas pelos Policiais que contam com fé pública até 

prova em contrário.Sendo assim, com espeque nestes fundamentos 

afasto o pedido da defesa e homologo a prisão realizada.Destaco que já 

restou demonstrada a existência da materialidade e dos indícios de 

autoria, por sua vez, verifico que a prisão do segregado deve ser 

convertida em prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem 

pública.Emana dos autos que o segregado já foi preso e condenado pela 

prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma, 

encontrando-se atualmente em cumprimento de pena em regime 

semiaberto, logo, com espeque em fatos concretos é possível ser afirmar 

que a liberdade do réu pode causar abalo para a ordem pública.De outro 

giro, destaco que a priori, a forma como se praticou o crime (com 

transporte de uma arma com registro suprimido por mais de quatrocentos 

quilômetros) em conjunto com outro agente, também se revelam como 

fatos concretos que são aptos a demonstrar maior periculosidade e por 

consequência também autorizam a segregação como meio de salvaguarda 

da sociedade.Sendo assim, com espeque nestes fundamentos 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 

PREVENTIVA.Expeça-se ofício comunicando o juízo da quarta vara 

criminal desta Comarca acerca da prisão do segregado nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673560 Nr: 5635-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Autos nº 5635-54.2018.811.0064 – Cód. 673560Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando o (s) acusado (s) RAYAN 

LUANDRE ABREU DA SILVA como incurso (s) 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 

(s) acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que 
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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. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677772 Nr: 9421-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS, WENDER 

FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 9421-09.2018.811.0064 – Cód. 677772

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Wender Fernando Rocha Santos de Souza e Jucivania Lourenço Santos 

como incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, determino o desentranhamento da petição à fls. 82, vez que se 

refere a processo diverso do presente, bem como seja a referida peça 

encartada nos autos/644457.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 316389 Nr: 1314-25.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:16.989/O, 

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7.387-B

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifica-se que o recuperando atingirá o lapso 

temporal para progressão de regime em 25/10/2018, tendo, no 

Estabelecimento Prisional, o comportamento REGULAR e a disciplina 

REGULAR, conforme atestado carcerário encartado à fl. 170.

Assim, DESIGNO o dia 25/10/2018, às 09h00min, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime em 

favor do recuperando, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto 

à eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo 

após a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 327652 Nr: 5650-38.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, ary da costa campos - OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 08/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5650-38.2009.811.0064

Nome Reeducando: Luiz Tiago de Souza Filho

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 2m 0d 08/11/2008 08/11/2008 2/3 - Hediondo 3/5 - Hediondo 

Reincidente

 7a 0m 0d 24/07/2013 24/07/2013 2/3 - Hediondo 3/5 - Hediondo 

Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 1200

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

05/07/2013 24/07/2013 19 dias fl. 08 e 109

Total de dias interrompidos: 19

Data de Prisão Definitiva: 08/11/2008

Total da Pena: 13a 2m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 04/10/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 28/09/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

04/10/2018 + 1a 11m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(04/10/2018 - 08/11/2008) - 0a 0m 19d

(9a 10m 26d) - 0a 0m 19d = 9a 10m 7d

Data base para Livramento Condicional 24/07/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 22/05/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

24/07/2013 + 8a 9m 10d + 0a 0m 19d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 3m 17d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

08/11/2008 + 13a 2m 0d + 0a 0m 19d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 9a 10m 11d

Data do Término da Pena: 26/01/2022

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 631036 Nr: 3185-46.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PINTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/0, Yclen Eduardo Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 353 de 521



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: 08/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3185-46.2015.811.0064

Nome Reeducando: Lucas Pinto Moreira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 4m 24d 06/03/2015 06/03/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 11a 4m 22d 21/11/2015 11/12/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 54

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/10/2015 31/10/2015 30 dias FLS. 04

Total de dias interrompidos: 30

Data de Prisão Definitiva: 06/03/2015

Total da Pena: 17a 9m 16d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 25/09/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 12/02/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

25/09/2018 + 2a 4m 19d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(25/09/2018 - 06/03/2015) - 0a 1m 0d

(3a 6m 19d) - 0a 1m 0d = 3a 5m 19d

Data base para Livramento Condicional 06/03/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/02/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/03/2015 + 7a 9m 29d + 0a 1m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 14a 3m 12d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/03/2015 + 17a 9m 16d + 0a 1m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 2d

Data do Término da Pena: 21/01/2033

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 670639 Nr: 3074-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANGELO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083

 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: 08/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3074-57.2018.811.0064

Nome Reeducando: Miguel Arcangelo Ferreira de Jesus

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 6m 0d 29/07/2010 12/01/2018 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 20

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

29/07/2010 01/10/2010

Dias Remidos

Remições

Observações

11 fl. 428

Data de Prisão Definitiva: 12/01/2018

Total da Pena: 5a 6m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 04/10/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 05/05/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

04/10/2018 + 0a 9m 16d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(04/10/2018 - 12/01/2018) - 0a 0m 0d

(0a 8m 22d) - 0a 0m 0d = 0a 8m 22d

Data base para Livramento Condicional 12/01/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 28/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/01/2018 + 1a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 6m 18d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/01/2018 + 5a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 10m 29d

Data do Término da Pena: 27/04/2023

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 606578 Nr: 4396-25.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 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: 08/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 4396-25.2012.811.0064

Nome Reeducando: Robert Araujo de Souza

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 10m 20d 14/03/2006 15/04/2006 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 1a 0m 0d 22/06/2017 22/06/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 10

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

20/04/2006 03/01/2015 3134 dias Fls. 94 e 87, Abril/2006 a Janeiro/2015

28/04/2016 22/06/2017 415 dias Fls. 149 e 229-v

Total de dias interrompidos: 3549

Dias Remidos

Remições

Observações

39 FL. 102

78 fls. 128 e 129

25 Fl. 188 (NÃO HOMOLOGADO)

Data de Prisão Definitiva: 15/04/2006

Total da Pena: 9a 10m 20d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 25/07/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 02/06/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

25/07/2018 + 1a 2m 28d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 142 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(25/07/2018 - 15/04/2006) -9a 10m 9d+0a 0m 0d
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(12a 3m 10d) - 9a 10m 9d+0a 0m 0d= 2a 5m 1d

Data base para Livramento Condicional 15/04/2006

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 20/03/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/04/2006 + 3a 5m 16d + 9a 10m 9d - 0a 0m 0d - 142- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 10m 14d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/04/2006 + 9a 10m 20d + 9a 10m 9d - 0a 0m 0d - 142- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 7m 14d

Data do Término da Pena: 23/08/2025

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608012 Nr: 5872-98.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMAR PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, ary da costa campos - OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 08/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5872-98.2012.811.0064

Nome Reeducando: Aguimar Pereira Sobrinho Junior

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 8m 0d 15/11/2009 15/11/2009 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 8a 2m 0d 15/02/2013 15/02/2013 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 853

Dias Remidos

Remições

Observações

14 fl 381 dias computados embora ainda não homologados

21 FL. 393

Data de Prisão Definitiva: 15/11/2009

Total da Pena: 14a 10m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 01/08/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 03/09/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

01/08/2018 + 2a 2m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 35 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(01/08/2018 - 15/11/2009) - 0a 0m 0d

(8a 8m 17d) - 0a 0m 0d = 8a 8m 17d

Data base para Livramento Condicional 15/02/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 10/07/2024

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/02/2013 + 11a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 35- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 10m 1d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/11/2009 + 14a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 35- 1

Pena Cumprida até data Atual 8a 10m 23d

Data do Término da Pena: 10/08/2024

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621093 Nr: 4230-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, RODRIGO DA OCSTA RIBEIRO - OAB:15386

 RegimeCondenacoes: 6a 3m 0d 15/10/2008 18/12/2008 2/3 - Hediondo 2/5 

- Hediondo Primário 3a 9m 0d 15/10/2008 18/12/2008 1/3 - Comum Primário 

1/6 - Comum 9a 0m 0d 25/01/2008 25/01/2008 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário 2a 0m 0d 26/02/2015 27/02/2015 1/2 - Comum 

Reincidente 1/6 - ComumQuantidade total de Dias Multa: 20Dias 

RemidosRemiçõesObservações46 fls. 37028 fl. 5921 fl. 593 não 

homologados15 f l .  603 não homologados51 f ls .  485/487 não 

homologados10 fls. 638 não homologada20 fl. 642 não homologada20 fl. 

126 não homologada20 as fls. 654 não homologadaData de Prisão 

Definitiva: 25/01/2008Total da Pena: 21a 0m 0dRegime Atual: 

SemiabertoData base para progressão de regime 04/10/2018 Informações 

para progressão de regimeData para progressão de regime 

25/11/2020Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia04/10/2018 + 2a 9m 11d + 0a 

0m 0d - 0a 0m 0d - 231 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção + Detração(04/10/2018 - 25/01/2008) -0a 0m 0d+0a 0m 0d(10a 

8m 9d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 10a 8m 9dData base para Livramento 

Condicional 18/12/2008 Informações sobre livramento condicionalData 

Livramento Condicional 28/09/2020Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia18/12/2008 + 12a 5m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 231- 1Pena Restante a 

partir da data Atual 9a 7m 29d Informações sobre término da PenaFórmula 

do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia25/01/2008 + 21a 0m 0d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 231- 1Pena Cumprida até data Atual 10a 8m 13dData do 

Término da Pena: 07/06/2028

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674662 Nr: 6610-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOAO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] No caso em tela, não temos a aplicação deste artigo. Embora a parte 

requerente tenha comprovado a propriedade do bem, por meio do CRVL 

em que consta como proprietário do veículo (fl. 15), perlustrando o feito 

verifico que o bem, provavelmente, fora utilizado para a prática do crime 

de tráfico de drogas, uma vez que o veículo fora apreendido porque o 

acusado Fabrício de Castro Silva, genro do ora requerente, utilizava-se o 

bem para transporte de entorpecentes, de forma a constar nos autos 

elemento capaz de ligar o veículo com a prática de crimes. Assim, 

revela-se inadequada a restituição do objeto em tela, pois, embora 

comprovada a propriedade, há indícios de que tenha sido, em princípio, 

instrumento de crime, sendo imprescindível para a elucidação ou prova de 

prática de qualquer conduta delituosa, devendo o bem permanecer 

apreendido até prova em contrário. 3. Dispositivo. I – Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido. II – Intimem-se as 

partes. III – Após, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 
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ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 3. Dispositivo.I – Indefiro os pedidos de revogação/relaxamento de prisão, 

pelos motivos acima mencionados.II - Presto, nesta data por ofício, 

(101/2018 e 102/2018 – GAB), as informações requisitadas.III – Baixo os 

autos acompanhados dos ofícios de informações.IV – Proceda com a 

correta renumeração dos autos a partir das fls. 539.V - Aguarde-se a 

realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677259 Nr: 8991-57.2018.811.0064

 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): GABRIEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal pelo meio do qual foi denunciada Gabriel de 

Moraes, pela prática, em tese, do disposto no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06, ocorrido em 18 de junho de 2018. Destarte, o acusado foi 

devidamente notificado à fl. 85, em seguida, por meio da Defensoria 

Pública, foi apresentada a sua defesa preliminar de fl. 86. É o relatório.

 2. Do recebimento a denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os 

necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a denúncia narra com 

perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, apresentando indícios 

da autoria imputada ao denunciado, em especial pelo contido no auto de 

prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimento das 

testemunhas.

Além do mais, o denunciado fora preso em flagrante delito, qual tem o 

significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor 

da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter 

cometido o ato delituoso lhe imputada.

Por sua vez, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do 

auto de prisão em flagrante, fls. 10/11, termos de depoimentos, fls. 17/18 e 

19/20, termo de exibição e apreensão, fl. 12, laudo pericial preliminar, fls. 

90/91, este último comprovando que as substâncias apreendidas 

apontaram resultado positivo para as presenças de maconha e cocaína. 

Assim, presentes as condições da ação e os pressupostos de 

procedibilidade.

3. Dispositivo.

I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade.

 II – Designo para o dia 31 de outubro de 2018, às 09h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

III – Intime-se e requisite-se o réu.

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

V – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676211 Nr: 8061-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Do recebimento a denúncia. (...) 3. Dispositivo. I – 

RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. II – 

Designo para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h40min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento. III – Intime-se e requisite-se a ré. IV 

– Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º) V – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668752 Nr: 1515-65.2018.811.0064

 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): JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Das preliminares da inépcia da 

denúncia e da Desclassificação do crime. (...) 3. Dispositivo. I – Afasto as 

preliminares arguidas pela defesa (fls. 143/148), pelos motivos acima 

mencionados. II - RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. III – Considerando que as alegações da defesa não detêm 

condições de levar a absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código 

de Processo Penal ou demonstram ser desnecessária a instrução criminal, 

designo para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h30min horas (MT), 

audiência de instrução e julgamento. IV – Requisitem-se/intimem-se as 

testemunhas, o réu e restando autorizada a expedição de missivas. V – 

Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325216 Nr: 3274-79.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL INACIO DA COSTA, ANTONIO 

FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA

 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 Esmael Inácio da 

Costa, Antônio Ferreira da Costa e Célio Ferreira da Costa, 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 31 de 

maio de 2009, na Rua São Francisco de Assis, nº 1172, na Vila Itamarati, 

nesta cidade, em unidade e desígnios, tinham em depósito, com a 

finalidade de entrega e consumo de terceiros, 08 (oito) porções de 

substância entorpecente, que após serem submetidas à perícia constatou 

tratar-se de cocaína.

Os acusados foram notificados, fls. 86v e 119, apresentaram defesa 

prévia, fls.89. A denúncia foi validamente recebida, fls. 91/92. 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 para condenar os acusados nos moldes do 

art. 33 caput, da Lei 11.343/2006 e absolvê-los em relação ao crime do art. 

35, caput, da mesma Lei, fls. 235/244. A defesa por sua vez, requereu a 

absolvição dos acusados nos termos do art. 386, VII do CPP. 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 boletim 

de ocorrência, fls. 30/31, termo de exibição e apreensão, fls. 37, laudo 

preliminar de constatação, fls. 3940 e laudo definitivo de análise química 

da droga apreendida juntado às fls. 125/126.

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 
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(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 os acusados negarem as imputações dirigidas a eles na 

exordial acusatória, o acusado Esmael Inácio da Costa reconheceu a 

propriedade do entorpecente apreendido, sob a justificativa de ser viciado. 

E no que diz respeito ao valor de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois 

reais), localizados na residência no momento da apreensão, este afirmou 

que pertence à sua esposa, sendo proveniente da venda de leite. O 

acusado Antônio, por sua vez, pontua que os fatos narrados na denúncia 

não são verdadeiros, pois além de não ser usuário, quando os policiais 

chegaram em sua residência, o mesmo se encontrava dormindo, sendo 

acordado pelos mesmos e não sabendo informar onde a droga estava; 

sustentou que o entorpecente pertencia ao seu genitor, afirmando: “meu 

pai é meio usuário porque de vez em quando ele vai para a fazenda e leva 

as trouxinhas dele”.

De outra banda, Esmael alegou que Silvana Conceição Almeida era usuária 

de drogas e foi até sua residência no intuito de lhe vender entorpecentes, 

e não comprar, mas, naquele dia, não adquiriu drogas dela.

O acusado Antônio como informado alhures, negou ser usuário de drogas, 

porém admitiu/atribuiu a propriedade das drogas encontradas na casa ao 

seu genitor Esmael, as quais se destinavam ao uso deste, ressaltando que 

no momento da abordagem Célio se encontrava no sítio.

Em sentido contrário, à versão acima, na oportunidade de sua oitiva em 

sede inquisitorial, o acusado Célio alegou que no momento da prisão não 

se encontrava em casa, mas sim, andando pelas lanchonetes da Av. 

Brasil, pois era domingo e estava de folga. Mais adiante, alegou que nem 

Esmael e nem Antônio são usuários de drogas.

 Completamente diferente de tais dizeres, está o depoimento da usuária de 

tóxico Silvania Conceição de Almeida, pois confirmou que no dia dos fatos 

comprou uma porção de cocaína do acusado Célio, vulgo “Ferrão”, e que 

Esmael e Antônio, embora fossem usuários, também comercializavam 

entorpecentes.

A testemunha Valsonho Barbosa de Souza confirmou as acusações 

lançadas sobre os acusados quando narrou, “(...) teve uma vez que 

estivemos na casa do acusado a respeito de drogas; após permitida a 

leitura do B.O o depoente afirmou que recorda dos fatos; pegamos um 

rapaz com droga, ele disse que havia comprado deles; esse rapaz foi 

abordado próximo a casa dos acusados no Jardim Itamarati;...essas 

abordagens que fazemos durante à noite vemos pessoas em atitude 

suspeita e encontramos alho unto e se não me engano esse rapaz foi 

abordado e com ele encontrado uma peteca de droga; foi abordado um 

rapaz, mas também abordamos uma moça que disse ter comprado de lá, 

essa foi abordada na quadra de cima porque achamos que ela era “bica, 

gíria para quem é viciado em droga; essa moca foi abordada a uma quadra 

e pouco da casa dos denunciados ; com ela foi encontrada mais ou menos 

uma peteca de base; e pelo fato de ter informado que havia pego com os 

acusados, fomos verificar a situação e na casa foi encontrada outra 

quantidade. Após ser localizada a droga os acusados foram 

encaminhados para a delegacia; eles não admitiram que vendiam, 

afirmaram que era para uso e negaram ter vendido para a moça; porém 

não apresentavam estar sob efeito de droga; bem como não se recorda 

de ter apreendido/visto apetrechos para consumo de drogas.

Nesse mesmo sentido esta o depoimento da testemunha Joelma Tavares 

de Souza Holanda, “como faz muito tempo não me recordo dos detalhes, 

né. Mas nós estávamos em rondas e foi abordada uma garota, esta garota 

estava com o entorpecente e ela estava saindo da residência onde 

estavam os réus; / aí ela falou que comprou lá. Fomos até o local e foi 

chamado apoio de outra guarnição, e a guarnição disse que já havia 

atendido outras ocorrências com os suspeitos na mesma situação . Foram 

apreendidos alguns entorpecentes no local . Segundo informações lá 

antigamente era conhecido como “boca de fumo.” Foi localizado, 

entorpecentes, dinheiro e outros materiais. E nisso saiu alguém correndo e 

nisso caiu um documento, eu não cheguei a ver a pessoa. Ai eles 

trouxeram o documento, o qual era um crachá, segundo ele era de outra 

pessoa que estava presente no local que era filho do suspeito.

Deste modo, apesar dos acusados terem apresentado justificativas, 

restou incontroverso que os acusados Esmael, Antônio e Célio estavam 

na residência localizada à Rua São Francisco de Assis, nº 1172, Vila 

Itamarati, nesta cidade, local conhecido como “ponto de venda de drogas”, 

comercializando substâncias entorpecentes.

Ademais, como mencionado anteriormente, haviam denúncias dando conta 

de que a residência era uma “boca de fumo” e, no dia dos fatos, policiais 

militares que estavam realizando rondas pelo local, depararam com a 

usuária Silvania Conceição de Almeida saindo do local. Ao ser abordada, 

Silvana não hesitou em dizer a eles que havia adquirido uma porção de 

droga de Célio e que, em outras ocasiões, também havia adquirido de 

Esmael e Antônio.

Ainda cabe assinalar que apesar de Célio dizer que não se encontrava na 

local no momento da abordagem, os policiais visualizaram-no 

empreendendo em fuga, deixando inclusive cair ao solo um crachá que o 

identificava. Portanto, está claro que estava no local, fora quem vendeu a 

Silvana à porção de cocaína.

Além do entorpecente localizado na residência dos acusados, ainda foi 

encontrado as importâncias de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis 

reais) em cédulas e R$ 96,00 (noventa e seis reais) em moedas, tendo 

Esmael declarado que esses valores pertenciam à sua esposa, 

proveniente da venda de leite ao laticínio (porém, se quer foram acostados 

os documentos que comprovam a entrega do leite ou até mesmo a nota de 

pagamento mensal).

Aliás, conforme se abstrai do boletim de ocorrência e termo de exibição e 

apreensão que não fora encontrado no local dos fatos qualquer 

instrumento comumente utilizado no consumo de drogas, deste modo, 

fragilizando/afastando qualquer afirmação de que o entorpecente 

encontrado era destinado ao uso pessoal.

 Por fim, a testemunha de defesa, Joventina Dominga Rodrigues, não 

corroborou em nada para afastar os elementos coligidos nos autos, pois, 

mesmo afirmando que os acusados Antônio e Esmael sempre foram 

trabalhadores, esta não soube dizer onde os mesmos prestavam serviços 

há época dos fatos, bem como ainda continuou afirmando que ambos 

eram usuários de substâncias entorpecentes, porém não praticavam a 

mercancia de drogas, em seguida, afirmou que não residia mais próximo 

aos acusados.

 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 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 três 

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 todos na espécie delituosa citada, assim, 

não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de parceiros para 
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cometerem os crimes, posto que a testemunha Silvana Conceição de 

Almeida afirmou que já havia adquirido entorpecentes dos três indiciados.

Ademais, vislumbro também nos autos o vínculo associativo, sobretudo 

porque se todos os denunciados residiam na mesma casa, é claro que 

possuíam toda uma estrutura organizacional e operacional para a prática 

do crime de tráfico, uma vez que na ausência de qualquer um deles, outro 

prontamente passava a promover a venda/entrega do entorpecente, logo 

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 dos denunciados 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.

Insta asseverar, oportunamente, que os requisitos previstos na causa de 

diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não 

dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização 

criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles 

implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

Na presente hipótese, impõe-se o afastamento da aplicação da minorante, 

em razão da convicção de que os acusados se dedicavam à atividade 

criminosa. Ademais, deve-se ressaltar a natureza da droga apreendida 

que é de grande reprovabilidade, uma vez que possuí alto poder viciante e 

tem por característica, efeito moral, onde o usuário demonstra total 

desapego aos seus familiares e perda total da dignidade, tornando o 

mesmo um “trapo humano” levando este a desconhecer os sentimentos de 

consideração, gratidão, piedade ou amor, se importando apenas com a 

possibilidade de consumir o entorpecente.

 3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus Esmael Inacio 

da Costa, Antônio Ferreira da Costa e Célio Ferreira da Costa, 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 Esmael Inacio da 

Costa.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu, eis que o mesmo era primário à época dos fatos. 

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, vulgarmente conhecida 

como crack) 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 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.

3.2. Dosimetria da pena do delito de tráfico para o réu Antônio Ferreira da 

Costa.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu. 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 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 réu 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, 

vulgarmente conhecida como crack) 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 tráfico para o réu Célio Ferreira da 

Costa.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu, eis que o mesmo era primário à época dos fatos. 

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, vulgarmente conhecida 

como crack) 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 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.

3.4. Dosimetria da pena do delito de associação ao tráfico para o réu 

Esmael Inácio da Costa.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu, eis que o mesmo era primário à época dos fatos. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 358 de 521



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 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. Dosimetria da pena do delito de associação ao tráfico para o réu 

Antônio Ferreira da Costa.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu. 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) 

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.

3.6. Dosimetria da pena do delito de associação ao tráfico para o réu Célio 

Ferreira da Costa.

 A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu, eis que o mesmo era primário à época dos fatos. 

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 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 dos condenados.

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 dos réus Esmael Inácio da Costa, Antônio Ferreira da 

Costa e Célio Ferreira da Costa. 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 

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. 37 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.: 624372 Nr: 6949-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:15.143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Intimação dos advogados do réu para apresentarem razões recursais, no 

prazo legal.

 Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - Matrícula 36028

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 618818 Nr: 1915-21.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA COSTA, RODRIGO DE OLIVEIRA, 
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ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de RODRIGO DE OLIVEIRA, em virtude do seu óbito, em conformidade ao 

art. 107, inciso I do CP. OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação 

inserida da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade do acusado ELIZON LOPES 

DE MACEDO FILHO, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, 

IV do CP. Por conseguinte, ABSOLVO o denunciado RODRIGO DA COSTA 

de todas as imputações vertidas na exordial acusatória. Determino o 

levantamento do valor apreendido, bem como a restituição dos objetos 

apreendidos. Intime-os para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

conta a ser depositado o valor, bem como proceder com a retirada de 

seus bens, 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 

levantamento do valor apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso - 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT. Sem condenação em custas, 

posto que assistidos pela Defensoria Pública. Após a coisa julgada, 

arquive-se com as devidas cautelas. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607346 Nr: 5189-61.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 2. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória, a fim de 

absolver SIDNEY ALMEIDA SOUZA, qualificada nos autos, e o faço com 

fulcro no art. 386, VII do CPP. Considerando que os objetos já foram 

restituídos ao acusado ainda na fase inquisitiva, deixo de deliberar quanto 

a questão. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617080 Nr: 109-48.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Aportou o feito à conclusão ante o petitório do causídico Dr. Ângelo 

Bernardino de Mendonça Junior, alegou na oportunidade, que não houve a 

devida intimação, via DJE, para apresentação das alegações finais em 

face do acusado, para tanto, requereu a nulidade do despacho de fl. 173 

e a devolução de prazo para apresentar a peça derradeira, fls. 174/175. É 

o relatório.

 Compulsando os autos, vislumbro que tratando-se de réu solto, mostra-se 

suficiente a intimação do defensor constituído, in casu, a intimação foi feita 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico fls. 179/180, em nome 

do advogado constituído pelo réu.

 Desse modo é suficiente a garantia do contraditório e da ampla defesa, o 

que afasta a mácula amparada pela defesa. Portanto, a inércia do 

advogado em apresentar a peça processual não gera nulidade sustentada 

no petitório de fls. 174/175.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Não verificada a existência de vício na instrução criminal, no que tange 

a devida intimação do causídico constituído, fls. 179/180, uma vez que o 

jurista deixou transcorrer o prazo in albis na peça supracitada e muito 

menos cerceamento de defesa, na medida que foi oportunizado ao 

acusado, novo prazo, à constituir novo defensor para patrocinar sua 

defesa, fl. 173, para tanto, INDEFIRO o petitório de fls. 174/175.

 II – No mais, cumpra-se na íntegra o despacho de fl. 173.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664904 Nr: 13232-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Aportou o feito à conclusão ante o petitório da requerente Priscila 

Albuquerque Santos, fls. 183/184 que pugnou pela liberação da 

motocicleta apreendida na fl. 16. Ademais, considerando que existem 

outros bens apreendidos nos autos, e o acusado foi devidamente 

sentenciado, fl. 170, faz-se necessário dar uma destinação dos objetos 

supracitados.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Defiro o requerimento da acusada às fls. 183/184, para tanto, 

proceda-se com a devolução do bem apreendido, fl. 16. Sendo intimada e 

a requerente não promover a retirada do bem em 15 (quinze) dias, 

promovam-se a doação em favor do Estado do Mato Grosso.

II – Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas, fl. 16, e após 

efetuada a destruição e lavrado o auto circunstanciado, certificando-se 

neste a destruição total realizada, dê-se ciência ao Ministério Público.

III – Outrossim, com relação ao acusado Luky, proceda-se com o 

levantamento do valor apreendido, como também com a devolução dos 

objetos lícitos apreendidos, fl. 16, eis que não comprovados nos autos ser 

de origem ilícita, desse modo, sendo intimado e o réu não promover a 

retirada do dinheiro e do bens em 15 (quinze) dias, promovam-se a 

doação em favor do Estado do Mato Grosso - Fundo Estadual sobre 

Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14 e, por fim, sendo 

inservíveis, devem ser destruídos.

IV – Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as 

comunicações de praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664513 Nr: 12918-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação do advogado do reu, dr. EDNO DAMASCENO DE FARIAS da 

sentença de fl. 138/141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673560 Nr: 5635-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Trata-se de inquérito policial instaurado visando apurar em tese, a prática 

dos crimes de organização criminosa (art. 2 da Lei 12.850/13), tentativa de 

facilitação de fuga de presos (art. 351, §1º c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso 

restrito (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/ e tráfico de drogas (art. 33 da 

Lei nº 11.343/2006), em que figura o indiciado Rayan Luandré Abreu da 

Silva. Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pelo declínio dos 

autos a uma das Varas de Delitos Gerais. É o relatório.

Conforme estabelecida pela Resolução de nº 12/2017-TP, de 23 de 

novembro de 2017, que alterou a competência das varas criminais desta 

comarca, esta vara possui competência exclusiva para processar e julgar 

os crimes previstos na Lei de nº 11.343/06, bem como cumprimento das 
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cartas precatórias criminais correspondentes.

Desse modo, considerando que 03 (três) dos crimes em comento não se 

tratam de crimes estabelecidos pela Portaria supracitada, não vislumbro a 

competência deste Juízo para processar e julgar tal feito, posto que 

compete as outras varas criminais processar e julgar os crimes comuns, 

assim, correta é a remessa do feito a uma das varas criminais, desta 

comarca, para processamento.

Diante do exposto,

Decido:

I – DECLINO a competência do feito a uma das Varas de Delitos Gerais, 

desta Comarca, referente aos delitos de organização criminosa, tentativa 

de facilitação de fuga de presos e posso ilegal de arma de fogo de uso 

permitido e munição de uso restrito, bem como que o presente inquérito 

seja apensado no IP n. 693/2017.

 II – Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes determino seja 

extraída as cópias, com autuação, registro e remessa ao Ministério Público 

para oferecimento da denúncia.

III – Após as devidas baixas e anotações de estilo, remetam-se o feito ao 

Cartório Distribuidor para nova distribuição.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670983 Nr: 3402-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCKEZAN LEOTERIO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA 

MARTINS - OAB:16865/MT

 Código: 670983

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 43.

Com efeito, intime-se o acusado para que informe se irá constituir novo 

advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

devendo o acusado informar ao Sr. Meirinho responsável pelo 

cumprimento do mandado.

Após tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650435 Nr: 109-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FREIRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650435

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência das oitivas da vítima e da 

testemunha Bruna de Sousa Rodrigues, ante o teor da manifestação de 

fls. 100.

Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório para o dia 

05/09/2019, às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652068 Nr: 1641-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 652068

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou sem informar novo endereço a este Juízo, consoante se verifica do 

teor da certidão de fls. 48, inclusive a própria defesa informou que não 

possui o endereço atualizado do denunciado (fls. 51), razão pela qual o 

processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 

367 do Código de Processo Penal.

Ademais, HOMOLOGO os pedidos de desistência de oitiva da vítima, 

conforme se verifica de fls. 49 e fls. 51.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668566 Nr: 1358-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Tavares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 668566

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 75/76) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/09/2019, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662393 Nr: 10925-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 361 de 521



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 662393

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 56/57) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/09/2019, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671917 Nr: 4237-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 671917

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 78/79) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/09/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635431 Nr: 6627-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILOMAR FRAGA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado DILOMAR FRAGA CHAGAS, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637746 Nr: 8540-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO PIRES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado MARCO ANTÔNIO PIRES DE 

ALCÂNTARA, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória. Intimem-se 

as vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630096 Nr: 2363-57.2015.811.0064
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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): CLEITON LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 630096

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado CLEITON LEMES, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta 

típica prevista no Artigo 147 do Código Penal, em observância ao disposto 

na Lei 11.340/06, pelos fatos constantes na denúncia.

A denúncia foi recebida em 23/03/2016 (fls. 34).

O acusado foi devidamente citado em 14/04/2016 (fls. 38/39), tendo 

apresentado a resposta à acusação às fls. 44.

Consigno que, apesar de diversas diligências a vítima não foi localizada 

para ser inquirida em Juízo, inclusive, foi homologada a sua desistência, 

além de ter sido aplicado o Artigo 367 do Código de Processo Penal, em 

relação ao acusado, bem como foi declarada encerrada a instrução 

processual (fls. 57).

As partes apresentaram os memoriais pugnando em suma, pela 

absolvição do acusado (fls. 58 e fls. 59/60).

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a 

instrução processual, como destacou o Ministério Público, os fatos ali 

descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, 

tendo em vista que a vítima não foi localizada para ser inquirida em Juízo, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

 Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretado em 

favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe.

 Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, 

a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria 

delitiva, hipótese inocorrente nos autos.

 Nesse sentido, não há que se cogitar condenação do acusado, tanto que 

o Ministério Público postulou ao final do processo pela sua absolvição, 

conforme consta dos memoriais de fls. 58.

Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do 

réu quanto aos fatos, em tese criminosos que lhe foram atribuídos na 

presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a 

mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto 

probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício 

do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à 

imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a 

condenação do acusado.

 Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas 

alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado 

nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado CLEITON LEMES, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença absolutória.

 Intimem-se as vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

 Notifique-se o acusado e o Defensor acerca da presente sentença, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT.

Notifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe 

(DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para 

os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.

Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem

 efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal .

Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se, por edital.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633409 Nr: 5007-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado EXPEDITO DE SOUZA ALMEIDA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628486 Nr: 1162-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PAIVA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado VALMIR PAIVA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 
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procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637842 Nr: 8634-82.2015.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: nº 8634-82.2015.811.0064 – Código 637842.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposta por LIDIMAR DAMAS DE 

FREITAS em face de ALINY FERNANDA CANUTO DE FREITAS, ambos 

qualificados na peça vestibular.

 A exordial veio instruída por documentos fls. 05/61.

Verifica-se que fora determinando realização do estudo social com as 

partes, sendo devidamente cumprido o referido estudo, consoante se 

observa dos relatórios de fls. 66 e fls. 69/72.

 Redistribuído o feito, verifica-se que fora proferida decisão deferindo a 

guarda do menor João Paulo de Freitas para requerida, tendo em vista a 

noticia de agressão por parte do requerente.

A requerida apresentou reconvenção e contestação juntando documentos 

às fls. 97/184 e fls. 185/724.

Consta manifestação da parte autora às fls. 726/989.

Instado a se manifestar o órgão do Ministério Público opinou pela quebra 

do sigilo bancário e fiscal do requerente, decretação do divórcio das 

partes, bem como para fosse designada audiência preliminar (fls. 

992/1001).

Todavia, consta decisão que declinou da competência em favor do Juízo 

da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, tendo em vista o 

arquivamento das medidas protetivas de urgência (fls. 1.005/1.007).

Outrossim, verifica-se que foi realizada sessão de conciliação, que restou 

parcialmente exitosa, uma vez que as partes pactuaram acordo em 

relação ao divórcio consensual (fls. 1.023).

 Com vista dos autos o Parquet opinou pela homologação do acordo 

decretando o divórcio das partes, por conseguinte, requereu o 

prosseguimento do feito em relação aos bens (fls. 1.025/1.026).

O requerente pugnou pela expedição de oficio para UNIMED, a fim de que 

sejam descontados os valores que foram avençados na audiência de 

conciliação e acostou comprovante da transferência no valor de R$ 

47.000,00 (quarenta e sete mil reais), referente ao acordo entabulado 

nestes autos à fls. 1.027.

Frise-se, ainda, que novamente em virtude da competência hibrida da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o douto 

Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca proferiu decisão 

declinando competência em favor deste Juízo (fls. 1.029).

Redistribuído os autos, o requerido manifestou-se pugnando pela inversão 

da guarda do menor João Paulo de Freitas e instruiu o pedido com 

documentos às (fls. 1048/1051 e fls. 1052/1080).

Por outro lado, o d. Promotor de Justiça pugnou para que fosse suscitado 

o conflito de competência fls. 1.081/1.090.

O feito prosseguiu em seu nos seus ulteriores termos, sendo 

oportunizadas as partes a produção de provas (fls. 1.092/1.097).

 Consta manifestação do requerente Lidimar Damas de Freitas e da 

requerida Aliny Fernanda Silva Canuto Freitas (fls. 1.098/1.101 e 

fls.1.130/1.219).

Em seguida, manifestação Ministério Público opinou para que seja 

designada audiência de instrução e julgamento (fl. 1.220).

Verifica-se que foi realizada sessão de conciliação, que restou infrutífera 

(fls. 1.247/ 1.248).

A requerida propôs Embargos de Declaração (fls. 1250/1254).

Infere-se decisão que julgou os embargos de declaração e designou 

audiência de instrução e julgamento (fls. 1.262/1.264).

Encontra-se encartados relatórios da Equipe Multidisciplinar às fls. 

1.326/1.329.

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada pelos motivos 

expostos no despacho de fl. 1.333.

Com vista dos autos, o Parquet formulou requerimentos às fls. 

1.366/1.369.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:

“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 
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03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Aliny Fernanda Silva 

Canuto Freitas está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto 

que as medidas protetivas de urgência nº 7744-80.2014.811.0064 (Código 

625530), foram arquivadas em 28 de setembro de 2015.

 Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que após o arquivamento das medidas protetivas de 

urgência, não houve qualquer registro de violência envolvendo os 

litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 

sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 

arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Ademais, infere-se que Lidimar Damas de Freitas foi absolvido dos delitos 

atribuídos a ele na Ação Penal de nº 4848-30.2015.811.0064 – Código 

633207, conforme consta da sentença prolatada em 02 de outubro de 

2018.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 
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SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633485 Nr: 5061-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILVO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699-MT

 (...) INDEFIRO o pedido de fls. 97, tendo em vista que os causídicos Caio 

Felipe Batista Vilamaior (OAB nº 20.699) e Anatalício Vilamaior (OAB nº 

5172), NÃO procedam com o disposto no Artigo 112 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, tendo em vista que os causídicos Anatalício 

Vilamaior e Caio Felipe Batista Vilamaior, apesar de devidamente intimados 

via DJE (fls. 95), não compareceram na presente solenidade sem motivos 

justificados, determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção 

de Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.Em razão disso, NOMEIO para o ato o Defensor Público Dr. 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, para patrocinar a defesa do acusado 

durante a instrução processual. Ademais, HOMOLOGO as desistências de 

oitivas da vítima Marilu de Jesus de Oliveira e da testemunha Patrícia 

Pereira de Souza, ante o teor da manifestação de fls. 100. De outra banda, 

verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, conforme se 

verifica dos autos, mudou de endereço sem informar a este Juízo, 

consoante se verifica de fls. 99, razão pela qual, o processo seguirá sem 

a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de 

Processo Penal.Por fim, declaro encerrada a instrução processual e, 

converto os debates orais por memoriais, concedendo o prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias para sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de 

Processo Penal), iniciando-se pela acusação. Às providências. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoRodrigo Fonseca CostaPromotor de JustiçaMaicom 

Alan Fraga Vendruscolo Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627056 Nr: 61-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTELLO JUNIOR, ACACIO 

RODRIGUES MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 61-55.2015.811.0064 – Código 627056

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Antônio Martello Júnior

Parte Réu: Acácio Rodrigues Martello

Data e horário: terça-feira, 09 de Outubro de 2018, 14h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Parte Réu: Antônio Martello Júnior

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa e Antônio Martello 

Júnior. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Ante a ausência momentânea da vítima (fls. 99), redesigno a solenidade 

para o dia 21/02/2019, às 15h30min.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

Antônio Martello Júnior

Advogado/ Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 633616 Nr: 5159-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5159-21.2015.811.0064 – Código 633616

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Leandro Moraes Ferreira

Data e horário: terça-feira, 09 de Outubro de 2018, 14h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Ante a ausência momentânea do acusado (fls. 91), redesigno a 

solenidade para o dia 21/02/2019, às 16h30min.

Intime-se a vítima no mesmo endereço do acusado (Restaurante Tropeiro, 

da Avenida Arnaldo Estevão).

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639194 Nr: 876-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO EDIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado ANTÔNIO EDIVAN DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o Defensor 

acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre 

o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637844 Nr: 8636-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF, AFSCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 Processo: nº 8636-52.2015.811.0064 (Código 637844)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE ALIMENTOS PROVISIONAIS proposta 

por JOÃO PAULO DE FREITAS E ALINY FERNANDA CANUTO DE FREITAS 

em face de LIDIMAR DAMAS DE FREITAS, ambos qualificados na peça 

vestibular.

 A exordial veio instruída por documentos fls. 05/337.

Consta decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 349/350).

Redistribuído o feito, fora proferida decisão por este Juízo arbitrando os 

alimentos provisórios no patamar de 10 (dez) salários mínimos vigente à 

época (fls. 353/356).

Assim, consta que fora devidamente expedido mandado de intimação da 

liminar deferida, todavia, o requerido compareceu espontaneamente 

perante a secretaria deste Juízo, onde foi intimado e citado do teor da 

decisão que fixou os alimentos (fl. 363).

O requerido apresentou contestação juntando documentos às fls. 378/389 

e fls. 390/ 454.

Diante disso, o requerido interpôs Agravo de Instrumento, a fim de reduzir 

o valor arbitrado a titulo de alimentos provisionais.

Em resposta ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 163987/2014, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve na integra 

a decisão que deferiu os alimentos fls. 455/457.

Por conseguinte, a requerente impugnou a contestação (fls. fls. 460/464 e 

documentos às fls. 465/473).

Outrossim, verifica-se que foi realizada sessão de conciliação, que restou 

parcialmente exitosa, as partes pactuaram acordo da seguinte forma: o 

requerido reconheceu o débito de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 

reais), referente aos 12 (doze) meses de pensão alimentícia atrasada, 

bem como comprometeu-se a realizar o pagamento desse valor, em uma 

única parcela, no dia 18/11/2015, através de conta corrente em nome da 

requerente.

 Desta forma, a requerente declarou, que com o pagamento integral do 

débito não teria mais nada a reclamar do requerido.

Além disso, referente às parcelas vincendas o requerido pagaria o valor 

de R$ 2.364, 00 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais), o 

equivalente a 03 (três) salários mínimos vigente.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (fls. 594/595).

Todavia, em virtude da competência hibrida da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o douto Juízo da 2ª Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca proferiu decisão declinando 

competência (fls. 596/598).

Redistribuído os autos, o requerido manifestou-se pleiteando exoneração 

do encargo alimentar estipulado a favor da requerente, alegando em 

síntese, que a autora é apta para trabalho não justificando a manutenção 

da pensão deferida, instruiu o pedido com documentos às fls. 617/645.

Por outro lado, a parte autora alegou não ter mais interesse na 

homologação do acordo e requereu o prosseguimento do feito, 

oficiando-se a UNIMED para efetuar descontos de 05 (cinco) salários 

mínimos fls. 650/651.

Com vista dos autos, o Parquet opinou para que fosse designada 

audiência de instrução e julgamento (fl. 776).

 O feito prosseguiu em seu nos seus ulteriores termos, sendo 

oportunizadas as partes a produção de provas .

 Verifica-se que foi realizada sessão de conciliação, que restou infrutífera 

(fls. 842/843).

A requerente propôs Embargos de Declaração (fls. 847/854).

Infere-se decisão que julgou os embargos de declaração e designou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 367 de 521



audiência de instrução e julgamento (fls. 871/873).

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada pelos motivos 

expostos no despacho de fl. 890.

Com vista dos autos, o Parquet formulou requerimentos às fls. 896/898.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:

“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 

03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Aliny Fernanda Silva 

Canuto Freitas está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto 

que as medidas protetivas de urgência nº 7744-80.2014.811.0064 (Código 

625530), foram arquivadas em 28 de setembro de 2015.

 Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que após o arquivamento das medidas protetivas de 

urgência, não houve qualquer registro de violência envolvendo os 

litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 

sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 368 de 521



INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 

arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Ademais, infere-se que Lidimar Damas de Freitas foi absolvido dos delitos 

atribuídos a ele na Ação Penal de nº 4848-30.2015.811.0064 – Código 

633207, conforme consta da sentença prolatada em 02 de outubro de 

2018.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895155 Nr: 3596-73.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DOS SANTOS DOTOLI, ENI 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/OAM-MT

 Nos termos do art.203, § 4º do CPC e art. 994, paragrafo único, Seção 15, 

Capitulo V da CNGC, impulsiono os autos para intimar a advogada da 

empresa indiciada, Dra. Monica da Silva Costa, OAB/MT 23.320, para que 

em (05) cinco dias junte aos autos o instrumento procuratório eis que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 369 de 521



referido documento não acompanhou a petição ( prot.907839) , bem como, 

para em atendimento ao requerido pelo Parquet, junte aos autos os atos 

constitutivos da empresa indiciada.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N. 08/2018-DF PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CADASTRO E 

HABILITAÇÕES

A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop, Rosângela 

Zacarkim dos Santos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: PRORROGAR o prazo para cadastro e habilitação de 

instituições públicas e/ou privadas para obtenção de recursos financeiros 

oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 

transações e suspensão condicional dos processos realizados na 

Comarca de Sinop-MT, pelo período de 90 (noventa) dias. Mantendo 

inalterados os demais termos do edital 01/2018-DF.

Sinop, 08 de outubro de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de 

Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008548-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE THAIS PERAZZOLI (AUTOR(A))

CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO (AUTOR(A))

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISE FABIANE (ADVOGADO(A))

ADEMILTON GABRIEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAMS JULIANO SILVA (ADVOGADO(A))

WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS (RÉU)

TAIZO GOES GENTIL (ADVOGADO(A))

NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

PJE-1008548-76.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO E POLO PASSIVO 

para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM 

AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos 

autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 09 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006928-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO (AUTOR(A))

LARA DE GOES SALVETTI (ADVOGADO(A))

FENIX PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

RAUL LUIZ SFREDDO (AUTOR(A))

GLADISON DIEGO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GALLI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006928-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAUL LUIZ 

SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO, FENIX PARTICIPACOES LTDA 

RÉU: JOAO CARLOS GALLI Vistos etc. Considerando que a carta de 

citação de Id. 14895290 retornou com a alínea “ausente”, defiro o pedido 

de Id. 15191362, em parte. Para tanto, determino seja realizada a intimação 

da parte requerida João Carlos Galli, por meio de oficial de justiça, no 

endereço indicado na inicial. No mais, indefiro, por hora, o pedido de 

concessão da liminar pretendida, haja vista se tratar de ação de 

reintegração de posse, razão pela qual se faz necessária a realização de 

audiência de justificação prévia, que redesigno, neste momento, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006928-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO (AUTOR(A))

LARA DE GOES SALVETTI (ADVOGADO(A))

FENIX PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

RAUL LUIZ SFREDDO (AUTOR(A))

GLADISON DIEGO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GALLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006928-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAUL LUIZ 

SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO, FENIX PARTICIPACOES LTDA 

RÉU: JOAO CARLOS GALLI Vistos etc. Considerando que a carta de 

citação de Id. 14895290 retornou com a alínea “ausente”, defiro o pedido 

de Id. 15191362, em parte. Para tanto, determino seja realizada a intimação 

da parte requerida João Carlos Galli, por meio de oficial de justiça, no 

endereço indicado na inicial. No mais, indefiro, por hora, o pedido de 

concessão da liminar pretendida, haja vista se tratar de ação de 

reintegração de posse, razão pela qual se faz necessária a realização de 

audiência de justificação prévia, que redesigno, neste momento, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006928-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO (AUTOR(A))

LARA DE GOES SALVETTI (ADVOGADO(A))

FENIX PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

RAUL LUIZ SFREDDO (AUTOR(A))

GLADISON DIEGO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GALLI (RÉU)

 

PJE-1006928-92.2018.8.11.0015 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 15(quinze) dias, REALIZE O PAGAMENTO DAS 

DILIGENCIAS, realizadas pelos Sr(a) Oficial de Justiça, conforme 

demonstrado nestes autos no(s) ID(s). (15783172 ). Sinop/MT, 09 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009738-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. B. R. (AUTOR(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA BORCARDT OAB - 266.861.818-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009738-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GIOVANNA 

LARISSA BORCARDT RODRIGUES REPRESENTANTE: SANDRA 

BORCARDT RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial Cível desta Comarca, 

com possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a 

parte autora, para, em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo, requerendo o que entender de direito, 

inclusive consertando, em emenda, o endereçamento da ação, acaso 
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insista na distribuição feita a este juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009572-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009572-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Vistos etc. De 

ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto 

que se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, inclusive com petição inicial endereçada 

para essa Vara. Isto posto, não sendo competência deste juízo, 

DECLINO-A, a determinar seja o feito redistribuído para lá sem demora, 

feitas as anotações e baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

01 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009618-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

DALTON BENONI MARTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cesar Augusto Martins de Matos (TESTEMUNHA)

VOLMAR SOARES SEIDLER (TESTEMUNHA)

ALUISIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

CARLOS BENITO MARTINS SPADONI (TESTEMUNHA)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) + 

acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009839-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSECLEI VOLPI (REQUERIDO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais) + 

acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009922-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

DELCI POTRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTUNES DA SILVA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDIANE DA SILVA SOUZA BOENO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009922-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DELCI 

POTRICH, ELISANGELA CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: VALDIR 

ANTUNES DA SILVA - ESPÓLIO Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Noutra vertente, observada 

inconsistência atinente ao preparo da precatória. A guia de recolhimento 

das custas judiciais provavelmente relativas à carta precatória não está a 

ela vinculada. Assim, contate o setor da conta de depósitos judiciais para 

efetuar a vinculação respectiva, se realmente a guia de recolhimento 

corresponder ao preparo da missiva. Caso contrário, não sendo a guia 

preparatória da carta precatória, conclusos. Intimem-se. Sinop - MT, 09 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182751 Nr: 3727-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intime-se o advogado da parte executada para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173731 Nr: 8980-88.2012.811.0015

 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: NATALÍCIO CUSTÓDIO DOS SANTOS, CLARICE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LEVY PACHECO, MEIRE SIMONI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 Vistos etc.

Em virtude da petição de p. 118, suspendo a audiência ora aprazada para 

o dia 09 de outubro de 2018, às 13:30 horas.

 Conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109173 Nr: 1496-27.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR POMPEU DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MARTINS 

CAMARGO - OAB:19.635/GO

 Vistos etc. [...] Ex positis, conheço a presente exceção de executividade, 

mas a rejeito, nos termos da fundamentação, reconhecendo a excipiente 

como legítima para figurar no polo passivo da lide. Cumpra-se 

integralmente a r. decisão de p. 227, sobrestada desnecessariamente por 

força da exceção ora rejeitada. Primeiro, a penhora na boca do caixa. Se 

infrutífera ou insuficiente, segundo, a requisição à Receita Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255522 Nr: 1158-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLA PRISCILA PRASS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do ofício nº1505/2018PÁTIO-MT acostado às fls. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 164303 Nr: 12244-50.2011.811.0015

 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: NEURI HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A - ARRENDAMENTO 

MERCATIL E LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASIMENTO 

- OAB:OAB/MT 20.732 A

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, considerando que estes autos foram arquivados 

indevidamente durante o prazo de intimação da parte requerida, impulsiono 

o presente feito ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte 

acerca do desarquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250296 Nr: 18463-40.2015.811.0015

 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: TERESINHA FROBESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer nesta Secretaria a fim de retirar a certidão de óbito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 46554 Nr: 64-12.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE STEFAINSKI, ANDRÉ LUIZ PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:219719/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a realização da 

pesquisa no sistema eletrônico conveniado mencionado, a ser o extrato 

agregado ao feito.A seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 

05 dias, requerendo o que for de direito. Intime-se. Cumpra-se.Sinop – MT, 

01 de outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009746-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))
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ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009746-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NAYARA LIMA 

BARBOSA RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Designo 

audiência de conciliação para o dia 12 de novembro de 2018, às 16:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a pessoa dos 

seus advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não 

realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus 

§§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o 

prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. Ademais, 

demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços pela parte 

requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante de sua 

impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a inversão 

do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, compete à 

parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Por fim, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009796-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI APARECIDO AMARO (REQUERIDO)

SILVIO WANDER CIMITAN (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ODILON JOSE LORENZZETTI (REQUERIDO)

PALMERIO PAULA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

WILSON MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOAO GOMES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009796-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OSCAR 

HERMINIO FERREIRA FILHO PROCURADOR: OSCAR FERREIRA BRODA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, 6 SERVICO 

NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC, WAGNER AUGUSTO 

DE OLIVEIRA, WILSON MANOEL DE OLIVEIRA, WALTER ROBERTO DE 

OLIVEIRA, JOAO GOMES DE LIMA, ODILON JOSE LORENZZETTI, 

PALMERIO PAULA DE ASSUNCAO, LUCINEI APARECIDO AMARO, SILVIO 

WANDER CIMITAN Vistos etc. Verifico que a peça inicial foi endereçada ao 

Juízo da Sexta Vara Cível desta Comarca (Vara Especializada da Fazenda 

Pública). Isto posto, determino a redistribuição do feito para a Sexta Vara 

Cível desta Comarca (Vara Especializada da Fazenda Pública), com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Sinop- MT, 09 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013661-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

ERLI TEIXEIRA FRANCISCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013661-11.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ERLI TEIXEIRA 

FRANCISCO RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Ação revisional, c/c consignação em 

pagamento, com pedido de tutela de urgência, aviada por Erli Teixeira 

Francisco em face de BV Financeira S/A. – Crédito Financiamento e 

Investimento, ambas qualificadas. R. decisão inaugural de Id. 11224018 

deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e indeferiu a tutela de 

urgência suscitada. Integrada a lide, ante o comparecimento espontâneo 

da parte requerida (Id. 12738710). Apresentada contestação via do Id. 

12738863 e juntados documentos (Id. 12738870). As partes noticiaram 

que se compuseram, conforme instrumento de acordo de Id. 13375116 e 

Id. 13375121, a requerem sua homologação e a consequente extinção do 

processo, inclusive renunciado o prazo recursal. É o singelo relatório. 

Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 

840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Já as custas originárias 

ficam a cargo da parte requerente, conforme pactuado, ficando estas 
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suspensas por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira 

reconhecida, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu respectivo 

patrono, conforme disposição do acordo. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente o prazo recursal, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 09 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008492-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: MAPOL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial, tendo como parte exequente Tokio Marine Seguradora S/A. e 

como parte executada Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. - ME, 

ambas qualificados. Integrada a lide, ante o comparecimento espontâneo 

da parte requerida via do Id. 15571380. As partes noticiaram no Id. 

15433279 que se compuseram, a postular a homologação do acordo e sua 

suspensão até o cumprimento integral, que já foi informado no Id. 

15571380, anexados os respectivos comprovantes de pagamento. 

Renunciado expressamente o prazo recursal. Relatados e examinados. 

Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Acordo, cumprido. Logo, quitada integralmente a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo travado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, 

inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

execução em pauta. Nada mencionado no acordo quanto as custas e as 

despesas processuais, condeno-as a pagá-las, pro rata, a teor ar. 90, § 

2.º, do CPC. Por fim, nada acordado também quanto aos honorários 

advocatícios, cabendo a cada qual honrar com os do seu respectivo 

patrono, a teor do mencionado art. 90, § 2º, do mesmo Digesto Adjetivo, 

como a melhor e justa forma de serem repartidos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C. Sinop - MT, 09 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79729 Nr: 8072-41.2006.811.0015

 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: JULLIA BHEATRIZ MARTINS, ELIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:MT 10455, RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468/MT, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a decisão proferida nos autos em apenso, deferindo o 

pedido de cumprimento definitivo de sentença, determino o arquivamento 

do presente feito, observada as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174455 Nr: 9869-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, MARCELO HUCK, ELCIO 

HUCK, DELCIO HUCK, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 2.9. Ante o exposto, por não haver qualquer omissão, contradição, 

obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na decisão de fls. 

589/590, rejeito os embargos de declaração e, por conseguinte, mantenho 

irretocável, a referida decisão.Do levantamento de valores incontroversos 

(fls. 604/606)3. Considerando que a parte executada efetuou o depósito 

judicial dos valores que entende devido (fls. 593/594), defiro o pedido de 

fls. 604/606 e, por conseguinte, determino a expedição de alvará em favor 

do patrono da parte autora para levantamento da quantia incontroversa 

depositada nos autos, na conta indicada à fl. 605.3.1. Considerando a 

apuração de saldo remanescente devido à parte exequente (fls. 613/614), 

intime-se a parte executada, por seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do saldo remanescente, 

sob pena de execução forçada.4. Em resposta ao ofício de fl. 610v, 

encaminhe-se fotocópia da decisão de fl. 489/490v e da presente 

decisão.5. Decorrido o prazo indicado no item “3.1.”, com ou sem 

manifestação, 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 

preclusão.4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272726 Nr: 11483-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLIA BHEATRIZ MARTINS, ELIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512/O, JOAO GABRIEL 
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SILVA TIRAPELLE - OAB:MT 10455, RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468/MT, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 (...)2.7. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado na petição 

inicial (item “1”, fls. 13/14), em consonância com o atual entendimento 

jurisprudencial, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, 

DECLARO caracterizada a sucessão irregular entre as empresas Real 

Norte Transportes S/A (CNPJ n. 05.791.568/0001-91) e Verde Transportes 

Ltda. (CNPJ n. 01.751.730/0001-97) e, por conseguinte, também a 

responsabilidade solidária pela dívida de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez 

mil reais), acrescidas de 20% (vinte por cento) sobre este valor a título de 

honorários advocatícios, além de custas processuais, atualizados 

conforme sentença de fls. 43/51, devendo a empresa Verde Transporte 

Ltda. figurar no polo passivo da presente execução.(...)4.13. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade formulada por 

Verde Transportes Ltda. e Orion Turismo Ltda às fls. 297/305.4.14. 

Advirto as executadas que verificada a apresentação de incidente 

protelatório ou manifestamente infundado, principalmente com a finalidade 

de dificultar a realização da penhora (art. 774, III, CPC), poderão ser 

aplicadas as sanções do art. 774, parágrafo único, passíveis de 

execução conjunta (art. 777, CPC).(...)5. Transitada em julgado a presente 

decisão, o que deverá ser certificado, intime-se a executada Verde 

Transportes Ltda. (...)para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o 

pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314616 Nr: 17351-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE MELLO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 25. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222705 Nr: 1264-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D B RODRIGUES & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no 2º parágrafo da decisão 

de fls. 106 sem que fosse apresentado comprovante de quitação do 

débito pela parte executada (citada às fls. 252). Certifico ainda que, a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 108/251 é tempestivo. 

Ante o exposto, em cumprimento ao 2º parágrafo da decisão de fls. 106 

verso abro vista a exequente, para manifestar-se no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219304 Nr: 17880-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ILSON EVALDT DA SILVA, RENES DANTAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATO, MARILZA DA SILVA 

CASONATTO, DARCI JOSÉ TRENTINI, RENICE PALUDO TRENTINI, VALDERI 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO NASSER SICUTO - 

OAB:5126/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) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão do oficial de justiça de fls. 

65, e efetue o depósito do ressarcimento da diligência do oficial de justiça, 

no valor de R$ 500,00(Quinhentos Reais), Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 327984 Nr: 8144-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORING-HORING E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA NUCCI ENSIDES - 

OAB:MT-14014-B, JOÃO BATISTA ANTONIOLO - OAB:MT-14281-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o 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, na cidade de Sinop, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186089 Nr: 7255-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as buscas realizadas fls. 128/130. 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000892-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

ODETE MAYUMI HARA PORTO (EMBARGANTE)

IVO ALVES PORTO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000892-34.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, IVO ALVES PORTO, 

ODETE MAYUMI HARA PORTO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 
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MT Vistos, etc... Defiro aos Embargantes os benefícios da justiça judiciária 

gratuita. Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não 

estando seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 

1º do CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos 

autos principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. 

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000892-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

ODETE MAYUMI HARA PORTO (EMBARGANTE)

IVO ALVES PORTO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000892-34.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, IVO ALVES PORTO, 

ODETE MAYUMI HARA PORTO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT Vistos, etc... Defiro aos Embargantes os benefícios da justiça judiciária 

gratuita. Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não 

estando seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 

1º do CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos 

autos principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. 

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001025-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO REINALDO DOMINGUES (RÉU)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Comercial, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006953-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor comercial, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005259-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA BIGFARMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Setor Comercial e Jardim 

Maringá, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

Vistos, etc... Considerando a certidão de ID. 8316367, defiro o pedido de 

arresto formulado pela Exequente, ID. 10905626. Defiro o pedido de 

arresto/bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 8.443,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais) ID. 

8187628. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta 

Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder conforme dispõe o parágrafo primeiro do 

art. 830 do CPC, e a exequente conforme dispõe o parágrafo segundo do 

referido dispositivo. Proceda a busca do endereço da executada através 

dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o 

despacho inicial nos referidos endereços, expedindo-se o necessário. 

Restando infrutífera a diligência supra, determino a intimação da 

exequente para que requeira a citação da executada por edital no prazo 

de cinco dias. Havendo o pedido, defiro a citação da executada, por edital, 

este com o prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, 

nos bairros Jardim Botânico e Setor Residencial Norte, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc... Defiro o pedido de 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 145.542,97 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e 

quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), ID. 9528681. 

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC. Não havendo conta corrente ou 
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aplicação em nome dos Executados, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, 

também, os cônjuges dos Executados, se casados forem. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder dos Executados, com a expressa anuência da Exequente ou 

nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal 

Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o Exequente para 

que indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio de qualquer 

quantia, façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002063-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. A. C. E. I. L. -. E. (REQUERENTE)

M. A. M. M. (ADVOGADO(A))

V. A. C. E. R. D. P. A. L. -. E. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. R. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Jacarandás, 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010965-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO (ADVOGADO(A))

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (RÉU)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerida para que especifique as provas que 

pretende produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a 

sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo diga sobre a possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010965-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO (ADVOGADO(A))

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (RÉU)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerente para que especifique as provas que 

pretende produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a 

sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo diga sobre a possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVINA ABREU SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o douto advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Marcelândia - MT, com a finalidade de proceder a 

citação, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br, devendo ser juntada aos autos para posterior expedição 

da referida deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013750-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

SALESIO BOEING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1013750-34.2017.8.11.0015. AUTOR: SALESIO 

BOEING RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

restituição de valores c/c indenização por dano moral e tutela antecipada 

que Salésio Boeing move contra Banco do Brasil S/A. em razão de 

diversos saques indevidos realizados em sua conta corrente, que 

ocorreram entre 28.06.2016 e 05.01.2017 e perfazem R$ 48.000,00, razão 

pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado ao 

banco/requerido a imediata devolução do referido valor. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Conforme se verifica dos autos, entre o período de 26.06.2016 

e 05.01.2017 foram realizados diversos saques bancários de até R$ 

1.000,00 da conta corrente de propriedade do autor, perfazendo um total 

de R$ 48.000,00. Ocorre que em consulta ao processo criminal nº 

7717-45.2017.811.0015, verifico às fls. 114 que o autor declarou que 

reconhece a pessoa de Valdemar Lima da Silva, seu colega de serviço, 

como o responsável pelos saques indevidos em sua conta corrente. Além 

disso, os extratos bancários que instruíram a inicial evidenciam que 

durante o período de 28.06.2016 e 05.01.2017 em nenhum momento o 

autor realizou saques para a sua subsistência, passando mais de seis 

meses sem necessitar movimentar a sua conta bancária, sendo que 

ingressou com a presente ação somente em 19.12.2017, quase um ano 

após tomar conhecimento dos supostos furtos ocorridos em sua conta, o 

que evidencia a ausência do periculum in mora. Pelo exposto, uma vez 

ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, até porque o requerimento 

encontra óbice no disposto no art. 300, § 3º do CPC. Considerando que o 

Autor manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação do requerido para integrar a 

relação processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias 

sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo 

interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, 

caso contrário, ficará o requerido advertido de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009405-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES (REQUERENTE)

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009405-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS NUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o Exequente é proprietário de 

vários imóveis urbanos e rurais, deste modo não pode ser considerado 

“necessitado” na concepção e para os fins da Lei que rege a matéria, 

razão pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intime-se o Exequente para que efetue ao pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 
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parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009269-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TARCISIO DOS SANTOS 

SILVA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial foi devolvida pelo motivo “sem entrega domiciliar”, nesses 

casos, cabe ao Requerente proceder com a notificação ficta do 

devedor/Requerido, por meio de edital, para que comprove que o constituiu 

em mora, sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS 

- "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE 

ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA CONSTITUÍDA - 

RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de constituição em mora, o 

protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação 

extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, 

restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar". (Ap 107486/2013, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 03/02/2014) Ademais, 

em se tratando de ação de busca e apreensão em contrato garantido por 

alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao valor da 

dívida na oportunidade do ajuizamento. Deste modo, intime-se o 

Requerente, para que traga aos autos documento que comprove a 

constituição em mora do devedor, tendo em vista que consta somente a 

notificação extrajudicial que retornou pelo motivo “sem entrega domiciliar” 

(ID. 15423911), bem como o contrato social do Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. E ainda, efetue o pagamento das custas e taxas 

judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada no 

Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 

2º e parágrafos, devendo observar o novo valor atribuído à causa. Prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009274-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009274-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA Vistos, 

etc... Em se tratando de ação de busca e apreensão em contrato garantido 

por alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao valor da 

dívida na oportunidade do ajuizamento. Por essas razões, determino a 

intimação do autor para que emende a inicial, atribuindo novo valor à 

causa, recolhendo as custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. E ainda para que traga aos 

autos o contrato social do BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009008-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (ADVOGADO(A))

ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE (EMBARGANTE)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO (ADVOGADO(A))

RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DE REZENDE OAB - 132.174.451-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009008-29.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE, ARNON HENRIQUE TESCHIMA 

REZENDE PROCURADOR: VALDECI ALVES DE REZENDE EMBARGADO: 

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS VISTOS, ETC... Em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não 

foram localizados elementos que desabonem as declarações de 

hipossuficiência ID 15278302, até porque os embargantes sequer 

declaram imposto de renda, razão pela qual defiro ao eles os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Se tempestivos, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do novo CPC, deixo de 

conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos ou autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento, art. 920 do novo CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012744-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATISOM MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012744-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: KATISOM MIRANDA SILVA Vistos etc... Defiro o pedido de 

bloqueio do veículo que deverá ser feito através do sistema RENAJUD. 

Após, intime-se a autora para que dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Autora, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012998-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA 

Vistos etc... Defiro o pedido de bloqueio do veículo que deverá ser feito 

através do sistema RENAJUD. Após, intime-se a autora para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o representante legal da Autora, consignando as 

mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012507-55.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI LUIZ DACROCE (AUTOR(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (ADVOGADO(A))

NEIVA MARIA FRUETT DACROCE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012507-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VOLNEI LUIZ 

DACROCE, NEIVA MARIA FRUETT DACROCE RÉU: BERNECK S.A. PAINEIS 

E SERRADOS Vistos, etc... Citem-se e intimem-se aquele em cujo nome 

está registrado o imóvel usucapiendo, e os confinantes nominados na 

inicial (art. 246, § 3º do CPC), para que no prazo de 15 dias, querendo, 

ofereçam contestação. Citem-se por edital, com o prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados incertos ou desconhecidos, extensivos aos seus 

cônjuges se casados forem, art. 259, I do CPC. Intime-se, via postal, com 

aviso de recebimento, a Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Ciência ao M.P., art. 178, I do CPC. Nos termos dos arts. 167, I, 

nº 21 e art. 169 da lei nº 6.015/73, oficie-se ao Cartório do 1º Ofício, desta 

Comarca para que faça averbar na matrícula do imóvel, a existência da 

presente ação, e ainda, que foi determinada a citação da parte Requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001993-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXEQUENTE)

ROBERTO GREJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.S.DA CRUZ E SILVA - ME (EXECUTADO)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001993-43.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ELSYS 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EXECUTADO: J.S.DA CRUZ E SILVA 

- ME Vistos, etc... Em consulta ao sistema do Bacenjud, verifico que houve 

a tentativa de bloqueio na conta da Executada no dia 11 de maio de 2018, 

a qual restou infrutífera, conforme comprovante em anexo. Deste modo, 

cumpra-se a decisão de ID. 13060679. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009143-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C MUNHOZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009143-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: J C MUNHOZ - ME Vistos, etc... Intime-se o 

Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009297-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK Vistos, etc... Intime-se a 

Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009300-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009300-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLODOMIR DE SOUZA MACEDO Vistos, etc... Intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos o Estatuto Social da 

empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009443-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA RIBEIRO BRENTEGANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009443-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAMILA RIBEIRO 

BRENTEGANI Vistos, etc... Intime-se o Requerente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009022-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONES CARLOS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009022-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONES CARLOS 

BORGES Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial foi devolvida pelo motivo “sem entrega domiciliar”, nesses 

casos, cabe ao Requerente proceder com a notificação ficta do 

devedor/Requerido, por meio de edital, para que comprove que o constituiu 

em mora, sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS 

- "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE 

ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA CONSTITUÍDA - 
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RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de constituição em mora, o 

protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação 

extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, 

restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar". (Ap 107486/2013, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 03/02/2014) Deste 

modo, intime-se o Requerente, para que traga aos autos documento que 

comprove a constituição em mora do devedor, tendo em vista que consta 

somente a notificação extrajudicial que retornou pelo motivo “sem entrega 

domiciliar” (ID. 15284354), bem como o contrato social do Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008751-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BIAZI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008751-04.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: MARIA HELENA BIAZI Vistos, etc... 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos o estatuto 

social do Banco Santander (Brasil) S.A., sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008764-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008764-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME, ANTONIO 

CAMILO DE AMARAL FILHO Vistos, etc... Citem-se os réus para que 

efetuem o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereçam embargos, tudo no prazo de 15 

dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, os devedores poderão 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Ficam advertidos que se no referido prazo não 

oferecerem embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, os réus serão isentos do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008805-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ITAMIR LUIS TROMBETTA (AUTOR(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. FAVARETO - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008805-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAMIR LUIS 

TROMBETTA RÉU: V. A. FAVARETO - EPP Vistos, etc... Cite-se a ré para 

que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009126-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO D ANGELLES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009126-05.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NEVA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RÉU: SUPERMERCADO D 

ANGELLES LTDA - EPP Vistos, etc... Cite-se a ré para que efetue o 

pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 

702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a devedora poderá requerer que lhe sejam 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, a ré será isenta do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 327771 Nr: 8035-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY, GILDA VAZ PETRY, 

GILBERTO JOSÉ DA SILVA, ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Proceda à busca de endereço dos executados através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se na forma deprecada.

Restando infrutífera a diligência supra, intime-se a Exequente para que, no 

prazo de 30 dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem.

Quedando-se inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 333184 Nr: 11547-82.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GELIA NONATO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOIS PINHEIROS - HOSPITAL 

MATERNIDADE E CENTRO DE DIAGNOSTICO P. IMAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em consulta ao sistema Apolo, verifico que a carta precatória, nº 

11547-82.2018.811.0015, que tramita perante esta vara, possui a mesma 

finalidade desta missiva.

Deste modo, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais.

 Às Providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168051 Nr: 3030-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MATIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO DE FREITAS SARTORI para que 

no prazo de dez dias, requeira o que entender de direito acerca do 

resultado das buscas de endereço do executado realizada através dos 

sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário, conforme fls. 

102/109, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101414 Nr: 8469-32.2008.811.0015

 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: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIETE MEDEIROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 517/2008

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 643 Nr: 308-87.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE MACHADO VICENTINI & CIA LTDA, 

JOAQUIM SOUZA DE LIMA, VALTER VICENTINI

 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: ADARICO DIAS - 

OAB:MT-2585-B, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099, LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Processo nº 308-87.1995

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 330.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 91593 Nr: 8919-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMIZA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA, 

ADAIR WILSON ZUBLER, ADEMIR ALTAIR ZUBLER, CLÁUDIO ROGÉRIO 

ZUBLER, CRISTIANE BEVENUTA DOS SANTOS, CHRISTIANE VALERIA 

COSTETTI ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Processo nº 8919-09.2007

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 265.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160909 Nr: 8374-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELA JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8374-94.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 47.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98991 Nr: 6116-19.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELÉIA LAPAS FABRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - OAB:MT - 

3.839/B, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 Processo nº 6116-19.2008

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 
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que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a Exequente, 

consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150990 Nr: 12112-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Processo nº 12112-27.2010

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre 

a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 496/499.

Com ou sem a manifestação do Exequente, cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 337348 Nr: 14318-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 Processo nº 14318-33.2018

Visto, etc...

Se tempestivos, recebo os presentes embargos.

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269560 Nr: 9509-68.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE TORRES LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Processo nº 9509-68.2016

Vistos etc...

Compulsando os autos, verifico que a Autora, por petição de fls. 83/84, 

informou que celebrou acordo com o Réu, no entanto, o referido 

instrumento não foi juntado aos autos.

Diante disso, intime-se a Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

traga aos autos o acordo celebrado com o Réu ou requeira a desistência 

da ação, juntando aos autos o termo de restituição do veículo apreendido, 

sob pena de não homologação do acordo.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Autora, consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 244042 Nr: 14464-79.2015.811.0015

 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: AVAILSON METZDORF ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 OAB/PR, GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997

 Processo nº 14464-79.2015

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121670 Nr: 830-89.2010.811.0015

 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: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLGRAN ARAÚJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 Processo nº 830-89.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 89777 Nr: 7147-11.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GARCIA DE ANDRADE - ESPÓLIO, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 Processo nº 391/2007

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 76605 Nr: 4950-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO GOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 231/2006

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 126.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 23194 Nr: 695-58.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTÔNIO CAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Processo nº 695-58.2002

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a Exequente, 

consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165817 Nr: 627-59.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, 

ELVIRA CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 627-59.2012

Vistos, etc...

Mantenho a decisão de fls. 151, pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156058 Nr: 3218-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ANGELO ROMANO, JOELMA 

ADRIANA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3218-28.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 72.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 14104-13.2016.811.0015

 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: CIPRIANO DE JESUS MARQUES, EVA SOUSA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA OLIVEIRA PINHEIRO, NICANOR 

ALVES PINHEIRO, COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14104-13.2016

Vistos, etc...

Intimem-se os autores para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão 

de fls. 21, sob pena de extinção, e não havendo manifestação, intimem-se 

pessoalmente os autores, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332690 Nr: 11228-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA 

AZEVEDO - OAB:152916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11228-17.2018

Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 134, § 3º, suspendo o curso da execução em 

apenso.
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Citem-se os sócios, fls. 06, para que no prazo de 15 dias se manifestem e 

requeiram as provas que entenderem cabíveis.

Com ou sem a manifestação dos sócios, cls. para deliberação ou decisão 

do incidente.

Restando infrutífera a citação, intime-se a exequente para que informe 

novo endereço em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109492 Nr: 1821-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 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 pelo requerido no valor de R$13.109,77, conforme guia de 

fls.170, referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191540 Nr: 13169-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado CARLOS MELGAR NASCIMENTO da decisão de fls. 

129/130, conforme dispositio legal abaixo transcrito.

(...)Desta forma, se o imóvel em questão foi vendido pela MD Construtora 

ao embargante em 30.03.2012, ou seja, antes mesmo da propositura da 

ação de rescisão contratual acima referida, resta mais do que evidente 

que o Sr. Valdiney não poderá exigir a devolução do imóvel, mas apenas e 

tão somente executar os R$ 50.000,00 no processo aludido.

Tal fato demonstra a falta de interesse de agir da ora embargante para 

com o Sr. Valdiney, o qual sequer deu início à fase de cumprimento de 

sentença nos autos em apenso, razão pela qual, indefiro a petição inicial, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, I e VI do CPC”.

Referidas sentenças evidenciam a ilegitimidade da Srª Janice para 

requerer a transferência do imóvel em questão no bojo da presente ação, 

eis que sequer figura como parte nestes autos, devendo ela buscar o seu 

direito através de ação própria.

Pelo exposto, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 108, 

devendo a empresa Trevisol Empreendimentos Imobiliários Ltda. ser 

devidamente cientificada desta decisão.

Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e 

quedando-se inerte, arquive-se com as cautelas de estilo, na forma como 

já determinada na sentença de fls. 63/67.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182965 Nr: 3949-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ROQUE SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3949-53.2013

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 78.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160577 Nr: 7990-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA PATRÍCIA ROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRIELE RODRIGUES FRANÇA MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7990-34.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 75

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 10221-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLMES ROSSO D´AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10221-34.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 78.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 14084 Nr: 664-14.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPADEL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, RODRIGO PEREIRA CUANO - OAB:164.322-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 664-14.1997

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 259.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158379 Nr: 5567-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 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:

 Processo nº 5567-04.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 138.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 124219 Nr: 3432-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRABETI E PAGANOTTI LTDA, MARCO 

ANTONIO FRABETI, IVONE PAGANOTTI FRABETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:MS/8125/MT8194A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, VERÔNICA MARTIN BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:47.435/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Processo nº 3432-53.2010

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 197.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157573 Nr: 4710-55.2011.811.0015

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Processo nº 4710-55.2011

Vistos, etc...

Considerando que a sentença de fls. 457/458, transitou em julgado sem 

interposição de recurso, conforme certidão de fls. 469, determino o 

arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 166956 Nr: 1788-07.2012.811.0015

 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: VALDENICE FRANCISCA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT nº 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Processo nº 1788-07.2012

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 94, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197267 Nr: 368-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PEREIRA CAVALCANTE & SILVA LTDA – 

ME, ANTONIO PEREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 368-93.2014

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121880 Nr: 1039-58.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA W. KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA (TV 

CIDADE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Processo nº 1039-58.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158382 Nr: 5570-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., SALETE LÚCIA COTTICA CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5570-56.2011

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 127.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3251-57.2007.811.0015

 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: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Processo nº 194/2007

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 192832 Nr: 14545-96.2013.811.0015

 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: GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930PR/11231MT, MARCIA ZANIN - OAB:24478, SAYONARA 

GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 Processo nº 14545-96.2013

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178435 Nr: 14284-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 Processo nº 14284-68.2012

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229246 Nr: 5170-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME WALTER DALMAZO, ALINE CRISTINA 

WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT, VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo nº 5170-03.2015

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 343, intimando-se 

pessoalmente o representante legal do exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 4999-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE RIBEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 328/2008

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 80.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 7987-50.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JULIANA BOUVIE ROEWER - OAB:6299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 339/2009

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 106.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169060 Nr: 4066-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., 

CICERA CRUZ DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 4066-78.2012

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 165.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79513 Nr: 7838-59.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. ROBERTO GÓES SERVIÇOS - ME, JOSE 

ROBERTO GOES, MARIA FLAVIANA DA SILVA GOES

 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:

 Processo nº 383/2006

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 119.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169827 Nr: 4882-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA RODRIGUES CAJADO DE SOUZA

 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:

 Processo nº 4882-60.2012

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 137.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 3729-70.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPRENORTE - GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGREFIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS GRÁFICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT, LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/7.339-B, MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - 

OAB:7340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENIR APARECIDA NUNES - 

OAB:92348/SP

 Processo nº 140/2004

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 177.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 277371 Nr: 14440-17.2016.811.0015

 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: RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, ROYAL & SUNALLIANGE SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84.676-RJ

 Processo nº 14440-17.2016

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 6269-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA DE JESUS BRIOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA LUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, VICTOR RIBEIRO ZADOROSNY - OAB:MG/111.038

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIS CARLOS B. TEIXEIRA para que 

acompanhe o cumprimento do mandado de penhora expedido, a fim de 

fornecer os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça, conforme 

informado às fls. 303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 256742 Nr: 1805-04.2016.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CARDOSO NUNES ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1805-04.2016

Vistos, etc...

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, fls. 

41, defiro o pedido de fls. 65, e converto a presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução, na forma prevista no Livro II, do C.P.C, o 

que faço com fundamento no art. 4º do Decreto-lei nº 911/69, e determino 

que se efetuem as necessárias anotações.

Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requeira o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários.

Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, 

se casado for, para conhecimento.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

Não sendo encontrado o executado, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160081 Nr: 7428-25.2011.811.0015

 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: JOSÉ VICHIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Processo nº 7428-25.2011

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 130, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231558 Nr: 6565-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SIQUERA - ESTELITAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6565-30.2015

Vistos, etc...

 Proceda-se a inclusão do nome da executada/empresa no SERASA 

através do sistema SERASAJUD.

Após, proceda-se com a busca de bens em nome da Executada, através 

do sistema RENAJUD e INFOJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se a Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da exequente, consignando as mesmas advertências.

 Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009428-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS REINEKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009428-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLOVIS REINEKE Vistos, etc... Devidamente comprovada a 

mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 15524323, 

defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008970-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BATISTA RIBEIRO COSTA (RÉU)

VALDIR DE ARAUJO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008970-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - 

ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: VALDIR DE 

ARAUJO COSTA, KARINA BATISTA RIBEIRO COSTA VISTOS, ETC... SPE – 

Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda ingressou com a presente ação 

de rescisão contratual c/c reintegração de posse contra Valdir de Araújo 

Costa e Karina Batista Ribeiro Costa. Segundo a autora, na qualidade de 
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proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 27, situado 

na rua JB 15, quadra 28, localizado no loteamento Jardim Bouganville, em 

Sinop, vendeu o referido imóvel aos requeridos em 27/04/2015, através do 

contrato particular de compromisso de compra e venda nº 

55.028.27.04.15, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 3.275,44 e 

180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 497,18 cada. Que os 

requeridos deixaram de efetuar o pagamento das parcelas vencidas a 

partir de junho de 2016, não obstante terem tomado posse no dia da 

efetivação do negócio. Esclarece que os requeridos embora notificados 

pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importaram em purgar a mora 

no prazo que lhes fora concedido, permanecendo no imóvel de forma 

precária. Por essas razões ingressou com a presente Ação. É o relatório. 

DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da 

procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifico que a autora é 

proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a posse, 

firmou com os requeridos um contrato de compromisso de compra e 

venda, sendo que eles se obrigaram a pagar à autora 180 parcelas, 

porém, pagaram apenas 12, estando em mora com as demais. Na cláusula 

14ª do contrato, ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso no 

pagamento das parcelas por mais de 30 dias implicaria na sua rescisão 

automática, ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. Notificados 

em data de 24.05.2018 para que efetuassem o pagamento das prestações 

atrasadas, os requeridos permaneceram inertes, isto é, nem pagaram e 

nem devolveram o imóvel, fato que revela a probabilidade do direito da 

autora, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado no fato 

de que a inadimplência se arrasta desde junho de 2016, portanto, há mais 

de dois anos, o que evidencia que os requeridos não possuem condições 

financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, não há que 

se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência 

entendem que para a sua caracterização é necessário no mínimo o 

pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso 

dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta 

nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à 

requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel 

depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por parte dos 

requeridos, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Considerando que a 

autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação dos requeridos para integrarem 

a relação processual, intimando-os para que se manifestem em cinco dias 

sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo 

interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, 

caso contrário, ficam os requeridos advertidos de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLARIO SCHWEIKART (EXEQUENTE)

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZEFERINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

REGINALDO GOMES DE CASTRO (EXECUTADO)

JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001795-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: OLARIO 

SCHWEIKART EXECUTADO: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS, REGINALDO 

GOMES DE CASTRO, JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO Vistos, etc... 

Mantenho a decisão de ID. 12632186 pelos seus próprios fundamentos. 

Dessa forma, a teor do disposto no art. 332, § 4º do CPC, determino a 

citação do réu para, querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias. 

Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007803-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN SHIGUEYOSHI YAEDU (REQUERENTE)

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

DANIELA GUIMARAES YAEDU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SAKAMOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007803-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LINCOLN 

SHIGUEYOSHI YAEDU, DANIELA GUIMARAES YAEDU REQUERIDO: 

RICARDO SAKAMOTO Vistos, etc... Mantenho a decisão de ID. 14693251, 

por seus próprios fundamentos, até porque pelo que se depreende do 

documento de ID. 15514507, a embargante Daniela declarou em seu 

imposto de renda ter “disponibilidade financeira” no valor R$ 58.000,00. 

Com o fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de 

parcelamento das custas judiciais em quatro parcelas. Intimem-se os 

embargantes para que proceda ao pagamento das custas judiciais, em 

quatro parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco 

dias, sob pena de extinção. Se tempestivos, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ANTONIO BASTIAN (EXECUTADO)

MARISA FATIMA NOVAKOWSKI (EXECUTADO)

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005925-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP, WILSON 

ANTONIO BASTIAN, MARISA FATIMA NOVAKOWSKI Vistos, etc... Em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se que tramita na 4ª Vara Cível desta 

Comarca, a “AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR”, a qual foi 

distribuída sob nº 1008853-60.2017.8.11.0015, em 25.07.2017. O artigo 

55, caput e §1º, do Código de Processo Civil dispõe que as ações 

conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa de 

pedir, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de que não 

sejam proferidas decisões conflitantes. De acordo com o art. 58 do CPC, 

“a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”. Ademais, o art. 59 do aludido 

diploma legal estabelece que a prevenção se dá pela data do registro ou 

da distribuição do processo. Deste modo, observa-se que em ambas as 

ações há identidade de partes, envolvendo as mesmas cédulas de crédito 

bancário. Assim sendo, verificando-se a conexão, se faz necessária a 

reunião dos autos, impedindo, dessa forma, a prolação de decisões 

conflitantes, com a devida remessa ao juízo prevento. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA – CONEXÃO ENTRE A LIDE EXECUTIVA E 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ENVOLVENDO A MESMA CÉDULA DE 
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CRÉDITO RURAL – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL ANTES DA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PREVENÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE 

CAÇU/GO PARA PROCESSAR CONJUNTAMENTE OS FEITOS – DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Segundo o eg. STJ, há “conexão entre ação de execução de título 

extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de 

crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos”, sobretudo 

se “evidenciada a prejudicialidade de ação cognitiva em relação à 

executiva, (impondo-se) a reunião dos processos no juízo que primeiro 

despachou (...), impedindo, dessa forma, a prolatação de decisões 

conflitantes” (EDcl no CC 139.782/GO e REsp 1118595/MT). (AI 

124855/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017) 

Portanto, considerando que o processo nº 1008853-60.2017.8.11.0015 foi 

distribuído em primeiro lugar (25.07.2017), enquanto este posterior em 

15.06.2018, o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca se tornou prevento. 

Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa destes autos ao Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, para ser apensado ao processo nº 1008853-60.2017.8.11.0015, 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1004884-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

GENESIO DA SILVA PALMA RÉU: NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Considerando que o imóvel objeto da presente ação de 

despejo possui 1.400 m² e é utilizado como depósito de diversas carcaças 

e peças de veículos, eis que se trata de um comércio do tipo “ferro velho”, 

doc. ID 15280710, defiro parcialmente o pedido ID 15631507 para 

conceder o prazo impreterível de 30 dias corridos, contados a partir da 

intimação desta decisão, para que o requerido proceda a desocupação do 

imóvel objeto da presente ação, sob pena de multa que fixo em R$ 

5.000,00, e retirada forçada do imóvel. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008675-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008675-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

15100543, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009162-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009162-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA FARIAS DO 

NASCIMENTO Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora da devedora, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 15367245, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se a Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou 

não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que 

o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007666-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROZILDA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007666-80.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: MARIA ROZILDA LEITE Vistos etc... 

Companhia Energética Sinop S/A ingressou com a presente ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar em face de Maria Rozilda 

Leite. A liminar foi concedida, ID. 14657427. Antes da citação da Ré, a 

Autora, por petição de ID. 15138802, requereu a desistência da ação. 

Diante disso, e considerando que a Ré sequer foi citada, homologo por 

sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Custas pela Autora. 

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010651-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUZ GONCALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010651-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ROBSON LUZ GONCALO Vistos, etc... Bv Financeira S/A 

Credito Financiamento e Investimento ingressou com a presente ação de 

busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Robson Luz Gonçalo. A liminar foi deferida, ID. 13399006. Antes da 

citação do Réu e a busca e apreensão do bem, a Autora, por petição de 

ID. 13810660, requereu a desistência da ação. Diante disso, homologo por 

sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pela Autora. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011750-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011750-61.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 8 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004361-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEANI TEREZINHA BAZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL KUTTI MULLER (REQUERIDO)

JOAO BATISTA ESTECA (REQUERIDO)

 

Autos PJE nº 1004361-88.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR da 

decisão que segue abaixo transcrita: "Inicialmente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração de hipossuficiência e cópia da 

Carteira de Trabalho do Id 12838396. Verifico que a requerente pretende a 

rescisão do contrato celebrado com os requeridos, em que figurou como 

“meira-vendedora”, sendo vendedor: Cristiano Muller. Desse modo, 

tratando-se de pretensão de rescisão do contrato, o vendedor deve 

integral o polo ativo da presente ação, posto que não é possível a 

resolução da avença sem a participação de todos os interessados. 

Outrossim, verifico que a requerente atribuiu à causa o valor de 

R$65.000,00 (sessenta e cinco reais). No entanto, pretende a rescisão do 

contrato no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e perdas e 

danos no montante de R$500,00 (quinhentos reais) mensais de aluguel, 

desde a assinatura do contrato de compra e venda (28/03/2014). Neste 

ponto, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos 

pedidos (do contrato que pretende a rescisão e da indenização por 

perdas e danos), diante da expressa previsão legal, nos termos do artigo 

292, incisos II e V, do CPC. Assim, intime-se a requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando o ingresso do 

vendedor no polo ativo, corrigindo o valor da causa e apresentando a 

matricula imobiliária do bem, bem como a prova da propriedade em nome 

do vendedor, sob pena de indeferimento. Intime-se. "

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006340-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO (ADVOGADO(A))

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI (EMBARGANTE)

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EMBARGANTE)

LIDIANE LOCATELLI (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CAMPOS PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

 

Processo PJE nº 1006340-85.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DOS AUTORES 

da decisão que segue abaixo transcrita: Verifico que a parte autora pugna 

pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as custas do 

processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON CROCETTA COELHO (AUTOR(A))

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001474-34.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 9 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011117-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI (ADVOGADO(A))
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NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011117-50.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 9 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009965-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR PANDOLFO (AUTOR(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (RÉU)

J C TAVARES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009965-30.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009958-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TEREZA MARTINELLI (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FUGIHARA (ADVOGADO(A))

SINOP CAMARA MUNICIPAL (ORDENADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009958-38.2018.8.11.0015 Cuida-se de Carta de 

Ordem direcionada ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Fórum 

desta Comarca. Assim, DETERMINO a redistribuição para a Diretoria do 

Fórum, com urgência, com as nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002593-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

FERNANDA GONCALVES MIERSCH (REQUERENTE)

WESLEY SANTANA GOMES (REQUERENTE)

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILBERTO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES (ADVOGADO(A))

SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002593-98.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES 

para que apresentem alegações finais, no prazo sucessivo de quinze 

dias. Sinop-MT, 9 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 299082 Nr: 7836-06.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DE FÁTIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

DE EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução em apenso (Código nº. 

174741), ante a ausência de interesse de agir. Por fim, condeno a 

embargada ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.Traslade-se cópia da presente para os 

autos principais, e transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 08 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278172 Nr: 14947-75.2016.811.0015

 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: DILSON MATTOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PRADO - OAB:OAB/MT 

21811-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DECIDO:O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.No caso, verifico 
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os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, tendo em vista 

que o requerente alega que o contrato em questão é o único celebrado 

entre as partes, o qual, conforme documento de fls. 20, foi devidamente 

pago.Assim, a restrição de fls. 21/22, por débitos provenientes do 

contrato que foi quitado, é indevida.É cediço que a negativação em órgãos 

de proteção ao crédito possui efeitos nefastos, s no tocante ao abalo de 

crédito. Assim, presente o perigo de dano, ante a suposta inexistência do 

débito e a negativação do nome do requerente. (...).Registra-se, ainda, 

que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, tendo em 

vista que eventual prova em contrário do pagamento do débito, poderá a 

requerida inserir novamente o nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como cobrar referido valor através dos meios 

permitidos.Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com 

fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a exclusão do 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito objeto desta ação, bem como que a requerida se abstenha de 

cobrar aludido valor, até ulterior ordem judicial, sob pena de multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao SERASA. Aguarde-se 

a realização da audiência designada às fls. 64/65. Intimem-se.Sinop/MT, 08 

de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222730 Nr: 1280-56.2015.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premier Madeiras LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 (...) No caso, verifica-se que os autos se encontram em fase instrutória, 

com a realização de prova pericial. Ademais, observa-se que a requerida 

cumpriu o disposto na Lei, tendo em vista que fez prova da propriedade, 

mediante a certidão atualizada da matrícula do imóvel (fls. 402/402-verso) 

e de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem imóvel 

expropriado, conforme certidão positiva com efeitos de certidão negativa 

de débitos e outras irregularidades fiscais, certidão negativa de débitos 

relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e certidão negativa 

de tributos Municipais (fls. 390/393).Outrossim, a requerente manifestou 

favorável ao pedido.Assim, determino a expedição de editais para dar 

conhecimento a terceiros, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.Decorrido o prazo do edital, defiro o 

levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor da indenização 

depositados nos autos em favor da requerida.Intimem-se as partes para 

se manifestarem acerca dos esclarecimentos do laudo pericial pelo perito 

de fls. 403/407, no prazo de 10 (dez) dias,Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191763 Nr: 13391-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR TERRES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 ( trinta ) Dias

 AUTOS N. 13391-43.2013.811.0015

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

EXECUTADO(A,S): ADEMIR TERRES DO PRADO

CITANDO(A,S): ADEMIR TERRES DO PRADO, brasileiro, solteiro, auxiliar de 

produção farmacêutica, inscrito no CPF/MF sob nº 012.912.931-32, 

residente e domiciliado na Avenida dos Jequitibás, n 2229, bairro Jardim 

das Palmeiras, CEP 78.552-039, Sinop/MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.546,17

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos necessários forem para a satisfação da dívida; bem como para, 

querendo, embargar, em quinze dias.

RESUMO DA INICIAL: No dia 28 de fevereiro de 2012, o Executado emitiu 

junto à Exequente uma cédula de Crédito Bancário, contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais ), cujo valor foi 

disponibilizado na conta corrente do Executado, e como forma de 

pagamento ajustaram o mesmo em 24 ( vinte e quatro ) parcelas fixas, 

iguais e sucessivas no valor de R$ 189,18 ( cento e oitenta e nove reais e 

dezoito centavos ), cada uma, vencendo a primeira parcela em 29/03/2012 

e a última em 28/02/2014, incluindo-se o principal e os encargos, ficando 

autorizado o débito na conta de depósitos à vista de titularidade do 

executado, que se comprometeu expressamente a manter disponibilidade 

suficiente para tal. Pela falta de pagamento de qualquer parcela no prazo 

estipulado, acordou-se o vencimento antecipado da cédula, tornando-se 

exigível o saldo devedor integral com todos os encargos. Dentre os 

encargos moratórios registra-se a pactuação de multa moratória de 2% ( 

dois por cento ) sobre o débito total apurado, incluindo o valor principal e 

todos os encargos devidos. Apesar do cumprimento das obrigações pela 

Exequente, o mesmo não ocorreu por parte da Executada, que até o 

presente momento não efetuou o pagamento integral da Cédula em 

questão, estando inadimplida e vencida, totalizando até data de 28 de 

agosto de 2013 o valor de R$ 6.982,17 ( seis mil, novecentos e oitenta e 

dois reais e dezessete centavos), que acrescido da multa pactuada de 

2% ( dois por cento ) no valor de R$ 139,64 ( cento e trinta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos ), totaliza o valor de R$ 7.121,81 (sete mil, 

cento e vinte um reais e oitenta e um centavos), que acrescido dos 

honorários advocatícios de 20%, no valor de R$ 1.424,36 ( um mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), totaliza o 

valor de R$ 8.546,17 (oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 

dezessete centavos). Diante do exposto, a Exequente, respeitosamente 

passa a requerer a Vossa Excelência : a) O recebimento da presente 

ação com os documentos que a instruem; b) Após digne-se Vossa 

Excelência em determinar a citação do Executado, para que, nos termos 

do artigo 652 do Código de processo Civil, pague, no prazo legal de 03 

(três) dias , a importância devida de R$ 8.546,17 ( oito mil, quinhentos e 

quarenta e seis reais e dezessete centavos ), quantia esta que deverá 

ser acrescida das custas e despesas processuais, como também dos 

honorários advocatícios que Vossa Excelência arbitrar, com as 

advertências do prazo de 15 (quinze) dias para propor embargos; c) Caso 

o Executado, no prazo legal de 03 (três) dias, não efetue o pagamento, 

nem se verificar a nomeação válida de bens à penhora, requer-se a 

realização de penhora ON-LINE, via convênio BACE-JUD, na forma do 

artigo 665-A do código de Processo Civil; d) Seja concedido ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil; e) A 

condenação do Executado ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que Vossa Excelência arbitrar. Protesta-se pela 

produção de provas por todos os meios em direito admitidos, sem qualquer 

exceção, inclusive juntada de novos documentos que possam se fazer 

necessários, conforme autoriza o artigo 332 do Código de Processo Civil. 

Dá-se a presente causa o valor de R$ 8.546,17 ( oito mil, quinhentos e 

quarenta e seis reais e dezessete centavos).

DESPACHO: “Defiro o pedido de fls. 58/59. Cite-se, por edital, o executado, 

ADEMIR TERRES DO PRADO, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da 

decisão de fls. 27.Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de embargos à execução, 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.Intime-se.“
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Sinop - MT, 8 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264178 Nr: 6054-95.2016.811.0015

 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: RAFAEL ALEXANDRE PRADO, ELIANA MARIA DE 

ANDRADE PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REBOUÇAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 17919, 

JÉSSICA CAROLINE SILVA - OAB:OAB/MT 19.721

 (...) À vista do exposto, ante a decadência estampada nos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno os requerentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante 

o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 08 de outubro de 2018. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 15272-55.2013.811.0015

 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: TEREZA DA CUNHA LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA para em cinco dias informar a qualificação e 

endereço do requerido PAULO TOSHIRO WATANABE, para posterior 

expedição da citação conforme determinado na decisão de fls. 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 39658 Nr: 3111-28.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA CRISTIANE DA SILVA, NILTON 

ZANOLLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 120, suspendendo o feito por 01 (um) ano.

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 104807 Nr: 11861-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente a indicar endereço do executado para citação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79438 Nr: 7783-11.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQNOPAN EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO CESÁRIO DOS SANTOS, JANE 

MATIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Manifeste-se o exequente, acerca da petição de fls. 98/99, em 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335541 Nr: 13162-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BANCOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL BATISTA 

ALABARCES - OAB:21230/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT

 (...)DECIDO:Recebo os embargos à execução para discussão, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 82.O artigo 919 do CPC prescreve 

que os embargos dos executados somente terão efeito suspensivo em 

casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo 

§1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos 

exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.No caso dos 

autos, não há que se falar em suspensão do processo executivo, uma 

vez que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, não se 

apresentam preenchidos, pois a alegação de agiotagem e coação não 

encontram suporte nos autos, notadamente porque os documentos 

juntados pela embargante são insuficientes para comprovar a cobrança 

de juros e encargos ilegais, sendo estas questões de alta indagação e 

dependentes de instrução processual.Assim, ausente a relevância da 

fundamentação da inicial, bem como de garantia, na execução, por 

penhora e, nos presentes embargos, por caução, descabe o efeito 

suspensivo(...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 919, caput, do CPC, uma 

vez que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 919, §1º, do CPC, 

ante a ausência de relevância da fundamentação e de garantia, na 

execução, por penhora e, nos presentes embargos, por caução.Intime-se 

a embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, 

nos termos do artigo 920 do CPC/2015.Após, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, no prazo de dez dias.Certifique a Gestora 

Judicial a não concessão do efeito suspensivo nos autos da 

execução.Intimem-se.Sinop/MT, 09/10/2018 GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206537 Nr: 8165-23.2014.811.0015

 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 SAMPAIO DA SILVA, LUIZ PROCÓPIO DA 

SILVA, FLAUDINO FERREIRA SAMPAIO., MARIA MIRIAN SAMPAIO, 

FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE 
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MULTA movida por MARIA SAMPAIO DA SILVA, LUIZ PROCÓPIO DA 

SILVA, FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO, FLAUDINO FERREIRA SAMPAIO 

e MARIA MIRIAN SAMPAIO em face de NATANAEL ALVES DOS SANTOS. 

Às fls. 39, foi tentada a citação do requerido, entretanto esta restou 

infrutífera, conforme certidão de fls. 41. Intimada a parte autora para dar 

prosseguimento no feito (fls. 52), quedou-se inerte. Ao ser intimada 

pessoalmente, informou ao oficial de justiça o desinteresse no 

prosseguimento do feito. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado 

há mais de 01 (um) ano, por inércia da parte autora que, devidamente 

intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as 

diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da 

causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 1361-83.2007.811.0015

 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: IZAURA COSSENÇO BREGANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA. - ME 

(EXECUTIVA NORTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902-MT

 HOMOLOGO a proposta de honorários de fls. 419. Intime-se a requerida 

para depositar o valor relativo dos honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias.

Feito o depósito, intime-se o Perito para designar data, horário e local para 

realização da perícia, comunicando este Juízo, a fim de que as partes 

sejam intimadas, nos termos da decisão de fls. 277/278.

Concedo ao perito prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 do CPC.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182096 Nr: 3029-79.2013.811.0015

 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: LEANDRO DE SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LORENCINI DEMONIER, VAGO 

VEÍCULOS COM. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - OAB:15.965-ES, 

WELLINGTON BONICENHA - OAB:6578/ES

 (...) De início, conheço dos embargos de declaração, pois foram 

protocolados tempestivamente, de acordo com a certidão de fls. 357. 

Outrossim, verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro 

material aventado, uma vez que a sentença prolatada às fls. 335/349 se 

limitou à análise dos documentos carreados junto à peça inicial, malgrado 

tenha sido realizado seu aditamento, com a juntada de novos documentos 

comprobatórios que demonstram os valores gastos com o traslado do 

veículo envolvido no acidente e locação de um automóvel até o término do 

conserto. Desta forma, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 

352/356, pois reconheço a ocorrência de erro material na sentença de fls. 

335/349, de modo que, suprindo a falha apontada, determino que os itens 

“c” e “f” do aludido comando sejam substituídos pela seguinte redação:“c) 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) (fls. 98) relativo ao traslado do 

veículo, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a 

data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ.f) R$ 

5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vinte reais) (fls. 100), referente à locação 

de outro veículo pelo período em que foi privado do uso do automóvel em 

conserto, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos 

desde a data do efetivo desembolso.”No mais, mantenho a sentença de 

fls. 335/349, na forma como prolatada.Intime-se. Sinop/MT, 09/10/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233921 Nr: 8036-81.2015.811.0015

 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: FLAVIO GALDEZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 Dou por encerrada a instrução processual, ante a ausência das demais 

testemunhas arroladas. Converto os debates orais em alegações escritas, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte, 

saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009289-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009289-82.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010300-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (EXEQUENTE)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI (EXECUTADO)

GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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IRINEU MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010300-83.2017.8.11.0015 Quanto aos pedidos de 

arresto e registro de protesto de alienação, bem como de bloqueio junto a 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, do imóvel objeto da matrícula 

n. 78.225 do CRI de Sinop/MT, verifico que o aludido bem se encontra 

registrado em nome de GMP Participações Empresariais Ltda, ou seja, 

terceira estranha ao processo executivo. Assim, não há dispositivo legal a 

amparar o pedido do exequente, pois pretende a constrição (arresto) ou a 

indisponibilidade de bem imóvel em processo que o proprietário sequer é 

parte, por débito que não é de sua responsabilidade, já que não figura no 

título executivo, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico. 

Destarte, a constrição do bem somente será cabível após o 

reconhecimento da fraude a execução, que é alegada pelo exequente e, 

para tanto, se faz imprescindível a intimação do terceiro adquirente do 

imóvel, conforme estabelece o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: “(....)Em nome do princípio do contraditório, porém, 

compreendido este como garantia de participação com influência e de não 

surpresa (arts. 9º e 10), não poderá o juiz pronunciar a fraude à 

execução sem, antes, intimar o beneficiário do ato (adquirente ou credor 

em cujo favor se tenha instituído o gravame) para que, em quinze dias, 

oponha embargos de terceiros (art. 792, §4º). Apenas depois do decurso 

do prazo (ou quando do julgamento dos embargos de terceiro que venham 

a ser opostos) é que se poderá, então, declarar que o ato foi praticado em 

fraude de execução, admitida a prática de atos executivos sobre o bem. 

(...)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, vol. 2, p. 346/347). Assim, indefiro o 

pedido de arresto e indisponibilidade e determino a intimação dos 

executados e dos terceiros interessados: GMP Participações Empresariais 

Ltda e Irineu Martins acerca do pedido de fraude a execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 792, §4º, do CPC, observando os 

endereços constantes no Id 14421004. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009198-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

ALEXANDER DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

NOELI MARIA DAMIAN PREVE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009198-89.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009632-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM FELIX DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009632-78.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001496-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

ISAIAS RAMOS FRANCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1001496-29.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ 

INÁCIO DOS SANTOS BORGES contra ANDERSON DA SILVA BARBOSA, 

alegando que, em 29/12/2016, por volta das 09h21min, o requerente 

trafegava com seu veículo pela Rua Londres quando foi surpreendido pelo 

cachorro da raça “rottweiller”, de propriedade do requerido, que invadiu a 

pista de rolamento, vindo a colidir com o veículo do requerente. Assevera 

que da colisão com o animal, resultaram prejuízos ao automóvel, sendo de 

responsabilidade do requerido, tal ressarcimento. Diante de tais fatos, 

postulou pela condenação do requerido ao pagamento de R$2.176,00 

(dois mil, cento e setenta e seis reais), a título de indenização por danos 

materiais, bem como indenização por danos morais, no valor R$5.000,00 

(cinco mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 4726005 a 

4726130. Devidamente citado (Id nº. 5515225), o requerido compareceu à 

audiência de conciliação (Id nº. 7360276) e apresentou contestação no Id 

de nº. 8205041, alegando que a culpa pelo sinistro de deu em virtude do 

excesso de velocidade e da falta de zelo do requerente. Impugnou os 

gastos elencados pelo requerente, bem como aduziu a inexistência de 

danos morais. Juntou os documentos de ID nº. 8205069 a 8205093. O 

requerente apresentou impugnação à contestação (Id nº. 9121593). A 

decisão de Id nº. 10027740 saneou o feito, fixou os pontos controvertidos 

e deferiu a produção de prova oral. Realizada audiência de instrução e 
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julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas 

pelas partes (Id nº. 11764231). As partes apresentaram alegações finais 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: O requerente pretende obter 

indenização por danos materiais e morais que alega ter sofrido em 

decorrência da falta de cuidado do requerido com seu animal, o qual 

invadiu a rua e bateu no veículo do requerente . O sucesso do pedido 

depende da demonstração dos requisitos legais, a saber: conduta culposa 

do agente, por negligencia, imperícia e imprudência; o dano e o nexo de 

causalidade entre ambos, consoante o que dispõe o artigo 186 do Código 

Civil: “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”. Verifica-se, outrossim, que o 

acidente discutido nos autos ocorreu em 29/12/2016, na Rua Londres, por 

volta das 09h21min, sendo que o veículo “Fiat Uno”, conduzido pelo 

requerente, foi surpreendido pela invasão na pista, de um cachorro da 

raça “rottweiller”, pertencente ao requerente. Despontou como ponto 

controvertido a culpa do acidente, haja vista que o requerido sustentou 

que o sinistro ocorreu devido ao excesso de velocidade em que trafegava 

o requerente. Analisando o conjunto probatório, colhe-se do boletim de 

ocorrência de nº. 2016.418196, lavrado pela Policia Judiciária Civil de 

Sinop, a seguinte narrativa: “Esta Guarnição foi acionada via 190 de 

emergência, nos informando que na Rua Londres, no Bairro Pequena 

Londres, um veículo havia atropelado um animal (cão) e que o condutor do 

veículo por nome José Inácio dos Santos Borges e o dono do animal por 

nome de Anderson da Silva Barbosa, estavam com os ânimos exaltados 

quase em vias de fato. De imediato, nos deslocamos e ao chegarmos no 

local, verificamos que houve ameaças um contra o outro pelo fato do 

ocorrido. [...] Quanto ao atropelamento do animal e danos do veículo as 

providências pertinentes ao fato foram tomadas pela Guarda de Transito 

Municipal de Sinop, mais nada a acrescentar. Encerro. Compareceu nesta 

delegacia na data de hoje (10/01/17) José Inácio dos Santos Borges, 

narrando que estava trafegando na rua para ir trabalhar quando o dono do 

animal Anderson da Silva abriu o portão de sua casa e seu cachorro saiu 

para a rua onde foi atropelado pelo veículo Fiat Uno de José Inácio dos 

Santos Borges. O mesmo narra que não deu tempo de desviar, nem frear 

para não atingir o animal. José Inácio tentou um acordo para ver como iria 

resolver os danos do seu veículo e o dono do animal disse que já iria 

gastar com o cão e que não ajudaria no conserto do carro” (Id nº. 

4726041). No que concerne à prova oral, foram colhidos os depoimentos 

das testemunhas arroladas pelas partes, que assim relataram: “Sou 

vizinha do requerente, ele fica do lado direito da minha casa, dá uns 50 

metros; Vi, eu estava na área da minha casa quando vi o carro passando 

em alta velocidade, aí eu escutei a pancada, até falei: -Estourou o pneu do 

carro! Porque a pancada foi muito alta; quando fui lá no portão para ver, 

estava trancado, voltei pegar a chave e vi que a esposa dele estava 

falando que o cachorro foi atropelado; Não, eu vi só o carro passando 

correndo e escutei a pancada; foi uns 50 ou 100 metros, quase na 

esquina; Era um uno, vermelho, eu não vou saber precisar mas ele estava 

correndo muito; é um bairro residencial, tem uma praça na frente; Já vi 

várias vezes o cachorro ali na frente na grama da minha casa; um 

cachorro muito dócil; as vezes eu já vi ele sozinho ali na calçada; era um 

“rottweiller”; Era uma rua ampla; a visibilidade é bem ampla, estava bem 

limpa; Olha eu não sei se tem placa, mas tem uma praça em frente que é 

bem movimentada; Já vi ele (cachorro) uma ou outra vez ali na calçada em 

frente de casa”; (Testemunha Joyce Montezuna dos Santos – Id nº. 

11764636). “Tenho uma empresa de lava-jato; presto serviços para o Sr. 

Anderson; Vi o acidente; Eu cheguei para pegar o carro dele; ele abriu o 

portão para mim entrar e o cachorro saiu; na hora o rapaz vinha em alta 

velocidade e acabou atropelando o cachorro; Estava bem no portão, ele 

estava abrindo o portão para mim entrar e o cachorro saiu; Ele saiu 

andando mas em direção para a rua; Era um uno, acho que era branco ou 

prata; Como o carro vinha rápido, escutei a zuada do carro, o barulho do 

motor, antes de bater no cachorro eu já olhei por causa da zuada do 

carro; Eu olhei, passou rápido, e já bateu no cachorro; Exatamente eu não 

sei a velocidade; 40 km/h eu acredito; bem em frente não tem placa, mas 

eu acho que no começo da rua tem uma placa; O cachorro estava na rua; 

ele atropelou na mão dele; o para-choque do carro dele soltou; era um 

cachorro de porte grande, não sei a raça; já conhecia o cachorro; era 

dócil; 40 km/h; era um cachorro preto, mas não sei a raça; a esposa dele 

estava dentro de casa com as crianças”; (Testemunha Delma Almeida 

Silva – Id nº. 11764636). “estava junto; a gente estava num uno, carro de 

trabalho, era por volta das sete e alguma coisa, era cedo, de manha; A 

gente estava indo pela rua do requerido e o cachorro dele, parece que ele 

abriu o portão e o cachorro dele saiu, e aí bateu no carro; Não estava 

correndo, porque as ruas são curtas, é bairro residencial; Não deu tempo 

de frear porque o cachorro saiu, e tinha umas coisas na frente da casa 

em que a gente estava passando; Não lembro se era entulhos ou coisa 

assim; Eu só fui ver mesmo quando senti o impacto que bateu no 

cachorro; bateu frontalmente no carro; amassou o capô, quebrou farol, 

para-choque, radiador; Sim o carro saiu rodando; trincou o para-brisa, 

quebrou; A gente parou o carro para ver o que tinha acontecido, se 

deparamos com o cachorro dele que saiu correndo, foi para um terreno 

baldio; Ele (requerido) chegou a ignorar, sem querer conversar, nem nada; 

A esposa dele falou que era um momento de descuido, que ele abriu o 

portão e acabou saindo; Foi chamado a Guarda de trânsito; A gente ficou 

esperando lá, a Guarda não foi, a Policia foi”; (Informante – Alex Junior 

Augusto) Diante do contexto, observa-se que restou demonstrada a falta 

de cautela do requerido com o seu animal, permitindo que ele invadisse a 

pista de rolamento, causando o acidente. Neste ponto, era dever do 

requerido manter o seu animal dentro de sua residência e, ao abrir o 

portão, deveria ter o zelo de manter o cachorro em coleira ou guia, para 

que este não escapasse. Neste ponto, insta salientar que a 

responsabilidade do proprietário do animal está estampada no artigo 936 

do Código Civil, que disciplina: “O dono, ou detentor, do animal, ressarcirá 

o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” O 

aludido dispositivo, portanto, determina a responsabilidade objetiva do 

dono ou do detentor do animal, salvo se comprovar que o evento danoso 

se deu em virtude da culpa da vítima ou mesmo de força maior. Nesse 

sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho, ao asseverar que: “(...) O art. 936 

não mais admite ao dono ou detentor do animal afastar sua 

responsabilidade provando que o guardava e vigiava com cuidado 

precioso, ou seja, provando que não teve culpa. Agora, a 

responsabilidade só poderá ser afastada se o dono ou detentor do animal 

provar fato exclusivo da vítima ou força maior. Temos, destarte, uma 

responsabilidade objetiva tão forte que ultrapassa os limites do risco 

criado ou do risco-proveito. Tanto á assim que nem todas as causas de 

exclusão do nexo causal, como o caso fortuito e o fato de terceiro, 

afastarão a responsabilidade do dono ou detentor do animal. A vítima só 

terá que provar o dano, e que este foi causado por determinado animal. A 

defesa do réu estará restrita às causas especificadas na lei, e o ônus da 

prova será seu. Não estará afastada, a toda evidência, a defesa fundada 

no fato de não ser dono nem detentor do animal (...).”. Do mesmo modo, 

colhe-se o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATAQUE DE CACHORRO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. ARTIGO 

936 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O dono ou detentor do 

animal responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, salvo 

se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou força maior, nos termos do 

artigo 936 do Código Civil, o que não é o caso dos autos. [...]. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70059697698, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 11/06/2014)”. (TJ-RS - AC: 70059697698 RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 11/06/2014, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2014- grifei) 

Assim, não há que se falar em existência de culpa concorrente, haja vista 

que, embora as testemunhas tenham afirmado que, antes do acidente, o 

requerente trafegava em excesso de velocidade, não souberam precisar 

a velocidade do requerente. Além disso, ainda que o requerente 

trafegasse em velocidade não compatível com o trecho, o que não restou 

demonstrado, é evidente que a causa determinante para o sinistro foi o 

fato do animal de propriedade do requerido ter invadido a rua, obstruindo a 

passagem de veículos. Assim, eventual excesso de velocidade por parte 

do requerente não constituiu a causa do acidente. Nesse sentido: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.270.335 - MT (2018/0073535-3) 

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTETICO E MORAL 

ACIDENTE DE TRÂNSITO INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - INFRAÇÃO 

AO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CULPA DO 

CONDUTOR COMPROVADA EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO 

VEICULO DA VITIMA CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO ACIDENTE, TAMPOUCO 

CONFIGURA CULPA CONCORRENTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO 

DESPROVIDO. Restando incontroverso a invasão da pista preferencial, 

provocando colisão com motocicleta que trafega na sua mão de direção e 
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preferencialidade, e patente a culpa, gerando a responsabilidade de 

indenizar. A alegação de inobservância da lei de trânsito pela condutora 

da motocicleta, sob o enfoque que transitavam em velocidade acima do 

permitido, não possui o condão de configurar culpa concorrente pelo 

acidente, mormente não ter sido a causa determinante da ocorrência do 

sinistro e, consequentemente, a obrigação de indenizar consoante dispõe 

os arts. 188, inc. II e 929, ambos do Código Civil. [...] Entretanto, os trechos 

citados e a dinâmica do acidente, sem dúvida, não atribuem às vitimas 

culpa concorrente pelo sinistro. A prova dos autos é segura no sentido de 

que o acidente ocorreu pelo fato do condutor do caminhão da apelante, 

não ter respeitado a preferencial da Av. João XXIII, quando intentava fazer 

o cruzamento desta via, obstruindo a trajetória da motocicleta das 

apeladas que por ela seguiam, conforme descrito no boletim de ocorrência 

e confirmado pelos depoimentos das testemunhas. Não há qualquer 

entrave, restando incontroverso que o veículo da recorrente cruzou a via 

preferencial, que por si só implica em negligencia e culpa. Ademais, a 

conduta do apelante na direção do veículo infringe diretamente o disposto 

no art. 44 do Código de Trânsito Nacional: [...]. A alegação de 

inobservância da lei de trânsito pela condutora da motocicleta, sob o 

enfoque que transitava em velocidade acima do permitido, não possui o 

condão de extirpar a responsabilidade da ré, mormente por não ter sido a 

causa determinante da ocorrência do sinistro [...]” (STJ - AREsp: 1270335 

MT 2018/0073535-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Publicação: DJ 23/04/2018 - grifei) Desta forma, tendo agido sem a devida 

cautela, verifica-se que o requerido deu ensejo ao acidente, devendo ser 

responsabilizado pelos danos dele decorrentes. Neste ponto, insta 

salientar que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados 

para que possa haver sua indenização, posto que o direito proíbe o 

enriquecimento sem causa. Nessa senda, denota-se que o requerente 

colacionou no Id de nº. 4726057 os comprovantes de pagamentos 

referentes ao conserto do veículo envolvido no sinistro, os quais 

remontam a importância de R$2.176,90 (dois mil, cento e setenta e seis 

reais e noventa centavos). O requerido, em sua contestação, alegou que 

requerente não faz jus ao valor referente a troca do para-brisa, no importe 

de R$290,00 (duzentos e noventa reais), haja vista que o veículo, no 

momento da colisão, não sofreu danos no para-brisa. Entretanto, tal 

afirmação não comporta guarida ,haja vista que a testemunha Alex Junior 

Augusto, presente na hora do acidente, informou que a colisão com o 

animal trincou o para-brisa do veículo pertencente ao requerente. Além 

disso, denota-se que o requerido não colacionou nenhum elemento 

probatório capaz de demonstrar que a colisão não causou os danos 

demonstrados pelo requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL - 

CULPA COMPROVADA – DANOS MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Em caso de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a 

responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do art. 927 do Código Civil. 

Demonstrada a imprudência do réu ao adentrar com seu veículo em via 

preferencial e colidir com a motocicleta dos autores, deve responder 

civilmente pelos danos causados. É devida à indenização por dano 

material, visto que comprovadas as avarias na motocicleta dos autores e 

as despesas médicas decorrentes do acidente. O dano moral 

caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma 

pessoa, quais sejam, o que se refere à sua liberdade, à sua honra, à sua 

saúde (mental ou física) e à sua imagem. (Ap 129374/2014, DRA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)”. Grifei. Nessa senda, o 

requerente faz jus ao ressarcimento da importância de R$2.176,90 (dois 

mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos), a título de 

indenização por danos materiais. Com relação ao pedido de indenização 

pelos danos morais, insta consignar que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, cabe à parte demonstrar que sofreu abalos psicológicos, 

caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a hipótese dos autos 

não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de 

sua ocorrência para que seja passível de indenização. A propósito: “CIVIL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO -ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - ESCORIAÇÕES LEVES - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE 

OFENSA OU LESÃO À HONRA - MERO DISSABOR - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões 

de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima 

de acidente ocorrido em ônibus, configurando-se o fato como mero 

aborrecimento.” (TJ-MG - AC: 10024102722816001 MG, Relator: Corrêa 

Camargo, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2013). No caso, embora seja evidente os 

transtornos sofridos diante da colisão, denota-se que o requerente não 

logrou êxito em demonstrar qualquer ofensa aos seus direitos de 

personalidade, razão pela qual não há que se falar em indenização por 

danos morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento 

do valor de R$2.176,90 (dois mil cento e setenta e seis reais e noventa 

centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deve ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo 

(29/12/2016), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Diante da 

sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, devendo o requerente arcar com 20% dessa verba e o 

requerido com 80% do aludido montante. Outrossim, concedo ao requerido 

o beneficio da justiça gratuita, eis que presentes os requisitos elencados 

nos artigos 98 e 99 do CPC. Desta forma, a exigibilidade das verbas 

referenciadas alhures ficam suspensas, uma vez que as partes são 

beneficiárias da gratuidade judiciária (Id nº. 4739525). Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003040-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003040-18.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 15281840. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1003040-18.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA, movida por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA em 

face de FERNANDO ZANATTA. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas remanescentes, se houver, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013158-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. (AUTOR(A))

V. R. B. (ADVOGADO(A))

T. D. H. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1013158-87.2017.8.11.0015 Ante a petição de id. 13400191, designo nova 

audiência de ratificação para o dia 12 de novembro de 2018, às 14h45min. 

Cite-se o requerido Gilmar da Silva Oliveira, no endereço indicado no Id. 

13400191 para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) 

dias. Consignem-se as advertências legais. Promova a atualização 

cadastral. Intimem-se as partes para que compareça à audiência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 16 de julho 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206739 Nr: 8380-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSC, FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, ALINE EVELLIN MARCON - OAB:MT 14.003, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8380-96.2014.811.0015 - Código: 206739

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: GABRIELE SURDI COSTA e FRANCIELE SURDI

PARTE RÉ/DEVEDORA: WILLITON CHARLES COSTA DE SOUZA

CITANDO(A, S): Requerido(a): WILLITON CHARLES COSTA DE SOUZA, 

Rg: 1223481-8 SSP MT Filiação: Raimundo Gomes de Souza e Maria de 

Fátima Costa de Souza, brasileiro(a), natural de Lago da pedra-MA, 

solteiro(a), laminador / professor, Endereço: Rua A, Nº 08, Bairro: Azul, 

Cidade: Alto Alegre-RR

VALOR DA CAUSA: R$ 1.105,62

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 29.107,57 (vinte e três 

mil, cento e sete reais e cinquenta e sete centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de pronunciamento judicial 

e, em especial de prisão e regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 03 

(três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º, 3º, 4º e 7º), em conformidade com o 

despacho de fl. 62, a seguir transcrito.

DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte 

exequente G.S.C., por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, vez que atingiu a 

maioridade, sob pena de extinção do feito. 2. Regularizada a 

representação, retifique-se a D.R.A. para exclusão da representante legal. 

3. Após, cite-se o executado W.C.C. de S., por edital, vez que se encontra 

em lugar incerto e não sabido, com o prazo de 20 (vinte) dias, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar em atraso, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 01 (um) a 

03 (três) meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo, certifique-se a Sra. 

Gestora se houve ou não manifestação do executado. 5. Havendo 

manifestação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias e, em seguida, vistas ao Ministério Público. 6. Não 

havendo manifestação do executado, desde já, em observância ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o (a) 

Defensor (a) Público (a) com atuação na 5ª Vara da Comarca de 

Sinop-MT, curador (a) especial da parte executada. 6.1. Intime-se o(a) 

Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para, querendo, se 

manifestar no prazo legal. 7. Após, intime-se a parte exequente para 

formular os requerimentos que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 8. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244928 Nr: 15047-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a petição e documentos de fls. 

145/149.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119518 Nr: 11821-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSL, RAMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11821-61.2009.811.0015 -Código: 119518

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: MELYSSA DA SILVA LUCATELLI

REGINEIDE ATANÁZIO MARCO DA SILVA SOUZA

PARTE RÉ/DEVEDORA: EVERTON LUCATELLI

CITANDO(A, S): Requerido(a): EVERTON LUCATELLI Filiação: , 

brasileiro(a), eletricista, Endereço: Frigorifico Guaporé Carne, Rod. Br 364, 

S/n°, Km 1037, Cidade: Distrito de Extrema-RO, atualmente em local incerto 

e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 601,97

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 29.107,57 (vinte e três 

mil, cento e sete reais e cinquenta e sete centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de pronunciamento judicial 

e, em especial de prisão e regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 03 

(três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º, 3º, 4º e 7º), em conformidade com o 

despacho de fl. 62, a seguir transcrito.

DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Defiro em parte o pedido 

de fl.48 e, por conseguinte determino a realização de busca junta ao 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à localização do atual 

endereço do executado. 2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço 

junto ao convênio SIEL, cite-se o executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das obrigações alimentares vencidas 

anteriores ao inicio da execução, prove que o já fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil. 3. 

Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação da parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes do item “2”. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, 

desde já decreto a revelia da parte requerida, por conseguinte, com fulcro 

no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) 

Público(a) que atua em substituição nesta vara, como curador(a) especial 

da parte devedora. 5. Intime-se o d. Defensor Público da nomeação, bem 

como para que, se entender necessário, se manifeste no prazo de 03 

(três) dias. 6. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. 7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 8. Ao final, retornem-me os autos conclusos. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264923 Nr: 6476-70.2016.811.0015

 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: BEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento a determinação de 

fls. 50, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no 

dia 03 de Dezembro de 2018, as 13h30min, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de documentos, para as devidas providências.. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158353 Nr: 5539-36.2011.811.0015

 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: JDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA - 

OAB:14.704-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O, VITOR 

MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal, a respeito da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211089 Nr: 11829-62.2014.811.0015

 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: KMPL, FAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da Parte Autora, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme despacho de fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190842 Nr: 12369-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS, CLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, e nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do Advogado da 

parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

ratificando todas as folhas da petição inicial conforme despacho de fls. 

45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188547 Nr: 9857-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, remeto estes autos ao setor de expedição de documentos para 

proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte autorapara se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação de fls. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180594 Nr: 1436-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETI, SJI, AAIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, remeto estes autos ao setor de expedição de documentos para 

proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão/despacho de fls. 

52.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66878 Nr: 6511-16.2005.811.0015

 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: VCDS, LMJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANELISE INÊS 

ANDRUCHAK, para devolução dos autos nº 6511-16.2005.811.0015, 

Protocolo 66878, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009614-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009614-57.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: TERRA VIVA 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 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. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação 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)

 

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 9 9 6 - 2 6 . 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): OLI BALTAZAR LERMEN RÉU: LEONARDO NERY 

RIBEIRO GUIMARÃES, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento, referente a diligência 

do(a) Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de Intimação e 

Citação do requerido LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES, conforme 

petitório em ID.13620158 e despacho em ID.15585016, informando que a 

referida diligência deverá ser recolhida através de guia que deverá ser 

retirada no site www.tjmt.jus.br, devendo a mesma ser anexada aos 

autos. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,9 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004161-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

RUBIANE MIOTO GREGUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 1 6 1 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: RUBIANE MIOTO GREGUER REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP 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,9 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: 1001648-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 1 6 4 8 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$30,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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,9 de outubro de 2018. 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001917-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MIOTO GREGUER (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 1 9 1 7 - 8 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: AUREA MIOTO GREGUER REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

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,9 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: 1002225-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 2 2 2 5 - 2 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$30,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 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,9 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009655-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ROSA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009655-24.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ROSA DE SOUZA SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 
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etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009664-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE TEREZINHA MENDES (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009664-83.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ELAINE TEREZINHA MENDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009703-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

CLEISE MARTINS COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009703-80.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): CLEISE MARTINS COELHO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

#1009703-80.2018 Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009736-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

JOSE ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009736-70.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSE ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos 

do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009737-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009737-55.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSE ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos 

do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009755-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIZETH ARAUJO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009755-76.2018.8.11.0015 
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AUTOR(A): MARIZETH ARAUJO DE SOUSA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009750-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOARES CASARIN (AUTOR(A))

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009750-54.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA HELENA SOARES CASARIN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009763-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

GABRIELA ALONSO CAVICCHIOLI SHIGUIHARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009763-53.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GABRIELA ALONSO CAVICCHIOLI SHIGUIHARA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com 

inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 

319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de 

modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do 

CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009781-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009781-74.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): SIDNEI GONCALVES DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009809-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009809-42.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009783-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009783-44.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009798-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

RITA CRISTINA SOLANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009798-13.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): RITA CRISTINA SOLANO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009792-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

JOSELINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009792-06.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSELINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009791-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

JOSELINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009791-21.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSELINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009776-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FRANCISCA ROGERIO SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009776-52.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): FRANCISCA ROGERIO SILVA BOTELHO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009787-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

SIRLEI ROCHA MEIRELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009787-81.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): SIRLEI ROCHA MEIRELES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009785-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009785-14.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009782-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009782-59.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009780-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JALVA CARDOSO CHAGAS (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009780-89.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANA JALVA CARDOSO CHAGAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009779-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA JALVA CARDOSO CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009779-07.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANA JALVA CARDOSO CHAGAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009777-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROGERIO SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009777-37.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): FRANCISCA ROGERIO SILVA BOTELHO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009807-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

CELIA PIRES DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009807-72.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): CELIA PIRES DE MORAIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009804-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LIANE BEATRIS SAUER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009804-20.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): LIANE BEATRIS SAUER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009805-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LIANE BEATRIS SAUER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009805-05.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): LIANE BEATRIS SAUER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009813-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009813-79.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009816-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))
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MARCELIO BRAGA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009816-34.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARCELIO BRAGA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009817-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FLORISBELA LOPES SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009817-19.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): FLORISBELA LOPES SOARES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009872-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

EVELIZE EBSEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009872-67.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): EVELIZE EBSEN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009820-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009820-71.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009871-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE EBSEN (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009871-82.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): EVELIZE EBSEN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 407 de 521



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

GLECILENE LEONARDO DE CASTRO NOVAES (AUTOR(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(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 

#1000697-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GLECILENE LEONARDO DE 

CASTRO NOVAES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREVIAMENTE a análise do PEDIDO de BLOQUEIO, 

INTIME-SE a Parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR ORÇAMENTOS ATUALIZADOS, 

eis que os acostados aos autos se encontram DEFASADOS (DEZEMBRO 

de 2017). ADEMAIS, para que este JUÍZO analise o PLEITO de BLOQUEIO 

JUDICIAL, DEVE a Parte AUTORA carrear aos autos no mínimo 03 (três) 

ORÇAMENTOS, assim, concomitantemente, TRAGA aos autos no mínimo 

03 (três) 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 – Com o aporte, 

CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009667-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLETE FAXO MARTINS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009667-38.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: IZOLETE FAXO MARTINS 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009682-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009682-07.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: SONIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009683-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009683-89.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: JUCELIA PEREIRA DE 

ALMEIDA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009684-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DOS SANTOS FIGUEIREDO (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009684-74.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: MARIA ALVES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - 

Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009708-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DIAS DE OLIVEIRA DUTRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009708-05.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: JANAINA DIAS DE 

OLIVEIRA DUTRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - 

Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009715-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA TOMOKO MANZANO NOGAMI (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009715-94.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: CECILIA TOMOKO 

MANZANO NOGAMI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - 

Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009718-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LUIZ FERNANDES (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009718-49.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: WANDERSON LUIZ 

FERNANDES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009752-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE FRANCA FERNANDES (ORDENANTE)

EMILENE CHRISTINE DA SILVA ZAVITOSKI (ORDENANTE)

MARCELLO PAVAN (ORDENANTE)

MARIA RAMOS DE OLIVEIRA GIRALDI (ORDENANTE)

GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ (ORDENANTE)

RUBSON CLEBER NEVES BISPO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009752-24.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ, EMILENE CHRISTINE DA 

SILVA ZAVITOSKI, MARCELLO PAVAN, RUBSON CLEBER NEVES BISPO, 

ZENAIDE FRANCA FERNANDES, MARIA RAMOS DE OLIVEIRA GIRALDI 

ORDENADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009606-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA (REQUERIDO)

MADEIREIRA ARARAPA LTDA - ME (REQUERIDO)

AMARILDO JOSE VENDRAMME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009606-80.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA, AMARILDO JOSE 

VENDRAMME, MADEIREIRA ARARAPA LTDA - ME Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009619-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009619-79.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA, ALEXANDRA MARCOLINA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009621-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FRANCA FERNANDES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009621-49.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SILVANA 

FRANCA FERNANDES MORAES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009623-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GLEISON DE HOLANDA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009623-19.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOSE GLEISON 

DE HOLANDA MORAES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009624-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - 287.965.001-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009624-04.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: ROMES JULIO TOMAZ REQUERIDO: WILIAN CRISTIAN DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA - ME, WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009668-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEGUA MADEIRAS SERRADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAUDECIR GRANDI (REQUERIDO)

LUCIANO MARTINS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009668-23.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MADEGUA 

MADEIRAS SERRADAS LTDA - ME, LUCIANO MARTINS MACHADO, 
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LAUDECIR GRANDI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009677-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDECIR GRANDI (REQUERIDO)

WILMAR SELLEGRINI (REQUERIDO)

MADEGUA MADEIRAS SERRADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIANO MARTINS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009677-82.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MADEGUA 

MADEIRAS SERRADAS LTDA - ME, LAUDECIR GRANDI, WILMAR 

SELLEGRINI, LUCIANO MARTINS MACHADO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009681-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BONETE INFORMATICA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANO RIBAS BONETE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009681-22.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: C. R. BONETE 

INFORMATICA - ME, CRISTIANO RIBAS BONETE Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009770-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAVARES SERAFIM (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALINE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009770-45.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO REQUERIDO: 

SALINE TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009806-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009806-87.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: DAVID APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009810-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009810-27.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA 

LTDA - ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009815-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009815-49.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009814-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009814-64.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 
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REQUERIDO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174191 Nr: 9553-29.2012.811.0015

 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: JOSÉ LUBAWSKI, ELIANA LUBAWSKI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOSÉ LUBAWSKI, representado por sua filha 

ELIANA LUBAWSKI DA CRUZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO e, 

do MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando, a INTERNAÇÃO DO AUTOR EM 

LEITO DE UTI.

A ANTECIPAÇÃO da TUTELA foi concedida (fls. 25-26).

Às fls. 90, a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, pugnou 

pela EXTINÇÃO DO FEITO, em razão do CUMPRIMENTO DA LIMINAR.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifica-se que na PETIÇÃO de fls. 90 a parte 

Autora pugna pela extinção do processo, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271674 Nr: 10863-31.2016.811.0015

 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: FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Arruda e Sa de 

Lytton - OAB:OAB/MT 10675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA proposta 

por FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a disponibilização do medicamento ENOXAPARINA 

SÓDICA 60mg.

 Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 25/11/2015, a REQUERENTE 

ingressou com a presente demanda perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

desta COAMRCA, via PROJUDI. Entretanto, em razão da matéria, foi 

declarada a incompetência daquele Juízo e os autos remetidos a este 

Juízo.

 Os autos foram devidamente materializados e distribuídos sob o nº 

18770-91.2015.811.0015, o qual percorreu o trâmite regular, sendo 

proferida sentença de mérito favorável a parte AUTORA.

Ocorre que no dia 25/06/2016, POR UM LAPSO, houve nova 

materialização dos autos, com a consequente distribuição a este Juízo.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 197811 Nr: 850-41.2014.811.0015

 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: CLAUDIO ALVES PERONICO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA proposta por CLAUDIO 

ALVES PERONICO SOBRINHO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal.

Às fls. 127 foi informado o FALECIMENTO da parte AUTORA, sendo 

requerido o arquivamento do feito em razão da perda do objeto da ação.

Às fls. 134 aportou aos autos, a certidão de óbito da parte AUTORA.

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, denota-se que a parte AUTORA foi a óbito, 

consoante se extrai do documento carreado às fls. 134, de maneira que 

se perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE de AGIR, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE que DEFIRO neste momento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256075 Nr: 1431-85.2016.811.0015

 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: MARINO GRAZZIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS DE 

SÃO CARLOS - INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO - 

OAB:20.841-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA interposta por MARINO GRAZZIOLI, em desfavor da 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente foi a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 122.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, denota-se que a parte AUTORA foi a óbito, 

consoante se extrai do documento carreado às fls. 122, de maneira que 

se perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE de AGIR, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.
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“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE que DEFIRO neste momento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236032 Nr: 9470-08.2015.811.0015

 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: DIRCE ANDREOZI UMEDA, EUNICE APARECIDA UMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO 

COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA 

interposta por DIRCE ANDREOZI UMEDA, representado por sua filha 

EUNICE APARECIDA UMEDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente veio a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 530.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, denota-se que a parte AUTORA foi a óbito, 

consoante se extrai do documento carreado às fls. 530, de maneira que 

se perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE de AGIR, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE que DEFIRO neste momento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 257204 Nr: 2073-58.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BORGES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVO ALVES RODRIGUES, SEFAZ - 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para manifestação 

em razão da contestação apresentada pela parte requerida Estado de 

Mato Grosso ás fls., 91/93, salientando que a parte requerida Silvio Alves 

Rodrigues, deixou de apresentar contestação embora devidamente citada 

conforme fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254535 Nr: 508-59.2016.811.0015

 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: JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 54/59 e 60/78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218208 Nr: 17118-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDER RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VALENTIN GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5.490/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 Certifico que, expeço intimação ao advogado Tiago Pacheco dos Santos, 

para que providencie a devolução dos autos de código 218208, que se 

encontram em carga com o mesmo desde 12.09.2017, no prazo de 48 

horas, de acordo com o artigo 431 a 435 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 7695-60.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADEMIL JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930/MT, PROCURADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO /MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo 

legal, sobre a petição do Requerido Município de São José do Rio Claro 

conforme fls. 74/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211608 Nr: 12234-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FATIMA NORONHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do(a)requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais da autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (ADVOGADO(A))

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (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 

#1000194-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CARLAS DAIANE MARIA 
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AUGUSTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 22.181,82 (vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e 

oitenta e dois centavos) referente à NOTA FISCAL constante no ID. 

11666434 - Pág. 2; II – Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE 

o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, 

conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo 

CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009962-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM CRISTOVAO (AUTOR(A))

EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS 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 

#1009962-75.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAQUIM CRISTOVAO, EDEMIR 

SCARAMUZA CRISTOVAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE LIMINAR proposta por JOAQUIM 

CRISTÓVÃO e EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

(INTERMAT). Aduz na inicial que “no ano de 2006, os Requerentes foram 

alvo de ação de desapropriação para fins de reforma agrária, visando a 

desapropriação do imóvel denominado Fazenda Três Nascentes, adquirida 

pelos Requerentes em 05/05/1992, a qual compõe o Assentamento Zumbi 

dos Palmares. Os Requerentes concordaram com a desapropriação e no 

início do processo de desapropriação foi deferida a liminar de imissão na 

posse em favor do INCRA-MT”. Sustenta que “diante de irregularidades 

apontadas pelo Sr. Oscar Hermínio Ferreira Filho, em relação à localização 

exata dos títulos de domínio dos Requerentes e das demais áreas 

desapropriadas, o INCRA-MT, desistiu da desapropriação e não pagou 

pelas terras dos requerentes. PASMEM, SEM NO ENTANTO RESTITUIR A 

POSSE DO IMÓVEL AOS REQUERENTES, ou seja, resolveu não mais 

pagar, mas pretende manter-se na posse do imóvel”, e que “ao julgar a 

Apelação interposta pelos ora Requerentes, o TRF1 determinou a 

reintegração de posse em favor destes, INDEPENDENTEMENTE DE 

QUALQUER POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO TÍTULO DE DOMÍNIO DOS 

MESMOS”, e “contra referido acórdão foi interposto Recurso Especial ao 

STJ, autuado sob nº 1550216/MT, ao qual foi negado provimento, em 08 de 

Agosto de 2017, TENDO A AÇÃO TRANSITADO EM JULGADO”. Informa, 

que “Paralelamente à ação de desapropriação transitada em julgada acima, 

outro litígio ocorreu na área dos requerentes, quando o MPF ajuizou ação 

anulatória do título de domínio dos Requerentes. Referida ação foi julgada 

procedente, e de forma totalmente teratológica, foi concedida tutela 

antecipada na sentença para suspender a reintegração de posse 

determinada pelo TRF 1”, e que, “os ora Requerentes interpuseram 

Recurso de Apelação em face da sentença, bem como, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO em face da tutela antecipada, SENDO-LHES CONCEDIDA 

LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO, tudo conforme decisão em anexo 

(Doc. 05). Estando até então, pendente de julgamento, o Recurso de 

Apelação, conforme extrato processual em anexo (Doc. 06). A partir daí, 

desde 2014 até os dias de hoje, iniciou-se uma ilegal intervenção política e 

administrativa por parte de dos Requeridos, para regularizar toda a Gleba 

Zumbi dos Palmares em favor dos assentados irregularmente imitidos na 

posse pelo INCRA-MT”. Esclarece, que “tal fato teve nascedouro em 

Termo de Ajustamento de Conduta Extrajudicial firmado pelos Requeridos 

neste município de Sinop-MT com o MPF de Sinop (Doc. 17). Desta feita, os 

Requerentes comunicaram o INTERMAT e o Governo do Estado de MT em 

diversas oportunidades, conforme documentos em anexo (Doc. 08), 

porém nenhuma providência fora tomada em relação à exclusão da 

Fazenda Três Nascentes da pretendida regularização de ocupação. Como 

se verifica dos extratos de andamento dos protocolos em anexo (Doc. 

09), nenhuma das petições dos Requerentes, dirigidas ao INTERMAT e/ou 

ao Governo do Estado de MT, foram juntadas aos autos do processo 

535718/2015 - INTERMAT E APENSOS 82231/2017, 566679/2015, 

59663/2016, 621572/2016, ou quaisquer outros que por ventura tratem da 

regularização da ocupação do Assentamento Zumbi dos Palmares”. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja determinado aos 

Requeridos a imediata suspensão de todo e qualquer processo 

administrativo de regularização que incida sobre a área da Fazenda Três 

Nascentes, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos 

limites indicados em ID. 15818487”, determinado aos Requeridos, 

INAUDITA ALTERA PARS, a proibição de assinaturas e publicações de 

quaisquer atos administrativos que incidam sobre o perímetro da Fazenda 

Três Nascentes”, e, por fim “a remessa de cópia integral a este Juízo, de 

todos e quaisquer processos e administrativos que incidam sobre o 

perímetro do imóvel dos Requerentes (Fazenda Três Nascentes). 

Ademais, seja dada ciência inequívoca aos mesmos (através de seus 

advogados que esta subscrevem) e a este Juízo, de todo e qualquer 

andamento, ainda que seja interno, dos processos administrativo em 

trâmite”. 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: “In casu”, pretende o REQUERENTE a 

suspensão processo administrativo de regularização que incida sobre a 

área da Fazenda Três Nascentes, a proibição de assinaturas e 

publicações de quaisquer atos administrativos que incidam sobre o 

perímetro da Fazenda Três Nascentes, bem como a remessa de cópia 

integral a este Juízo, de todos e quaisquer processos e administrativos 

que incidam sobre o perímetro do imóvel dos Requerentes (Fazenda Três 

Nascentes). Assim, diante dos argumentos e a documentação 

apresentada, em especial quanto ao Processo Administrativo nº 

276749/2013, nº 72127/2009, pressupõe-se que a parte REQUERENTE 

esteja se RESGUARDANDO em não sofrer prejuízos diante da 

determinação de reintegração de posse, em tese, indevida, não devendo 

sofrer os EFEITOS por meio dos atos de cobrança. Desta forma, uma vez 

PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus 

boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora 

da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, 
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considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não sofrer 

prejuízos diante da determinação de reintegração de posse, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Ademais disso, a discussão da presente medida, em vias administrativas 

ensejaria uma resolução limitada, eis que, apenas, na esfera judicial, 

poderia se garantir sua efetividade. Quanto ao “periculum in mora”, o 

simples fato da determinação de reintegração de posse no processo 

administrativo sobre a área da Fazenda Três Nascentes, bem como a 

demora da pretensão causar o perecimento do direito. Dessa forma, 

enquanto houver DISCUSSÃO acerca da reintegração de posse que deu 

origem ao processo administrativo, não pode a REQUERENTE sofrer pelos 

efeitos de tais atos, devendo os mesmos serem suspensos durante o 

curso do processo. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que 

ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”. 

“Ex positis”, vislumbrando a coexistência do “fumus bonis juris” e do 

“periculum in mora”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR, a) SUSPENSÃO de todo e qualquer PROCESSO 

ADMINISTRATIVO de REGULARIZAÇÃO que INCIDA sobre a área da 

FAZENDA TRÊS NASCENTES, nos limites das coordenadas “Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice M-1, de coordenadas UTM N 

8.747.479,9361m e E 693.214.4029m; deste segue confrontando com 

AGROPECUÁRIA DAL PAI LTDA, com azimute de 126º41’12” e distância 

de 1.537,727 m; até o vértice M23, de coordenadas UTM N 

8.746.561,2400m e E 694.447,5300m; deste segue confrontando com 

FAZENDA CHAPARRAL, com o azimute de 196º36’08” e distância de 

4.024,172 m; até o vértice M-3, de coordenadas UTM N 8.742.704,8300m e 

E 693.297,7200m; deste, segue confrontando com FAZENDA JUVIMARÁ, 

com o azimute de 195º15’37” e distância de 2.548,666 m; até o vértice 

M-7, de coordenadas UTM N 8.740.246,0300m e E 692.626,9000m; deste, 

segue confrontando com FAZENDA MINATA, com o azimute de 194º42’26” 

e distância de 361,194 m; até o vértice M-9, de coordenadas UTM N 

8.739.896,6701m e E 692.535,1997m; deste, segue confrontando com a 

FAZENDA ALVORADA, com o seguintes azimutes e distâncias: 

194º42’26” e 1.350,002 m; até o vértice M-19, de coordenadas UTM N 

8.738.590,9000m e E 692.192,4600m; 118º34’47” e 5.261,956 M; até o 

vértice M-29, de coordenadas UTM N 8.735.901,4594m e E 

697.129,3919m; deste, segue confrontando com o Rio Renato, por sua 

margem esquerda, a montante, com vários azimute e a distância de 

1.298,14 m; até o vértice M-31, de coordenadas UTM N 8.734.784,5149m e 

E 696.904,5943m; deste, segue confrontando com FAZENDA MARACAI, 

com azimute de 306º01’50” e distância de 9.372,466 m; até o vértice M-15, 

de coordenadas UTM N 8.740.291,5700m e E 689.325,0600m; deste, 

segue confrontando com ROGERIO CESAR GRETA, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 35º25’17”e 635,677 m; até o vértice M-17, de 

coordenadas UTM N 8.740.815,5900m e E 689.693,4300m; 304º42’18” E 

433,441 M; até o vértice M-13, de coordenadas UTM N 8.741.062,3700m e 

E 689.337,1600M; deste, segue confrontando com FAZENDA PRIMAVERA, 

com os seguintes azimutes e distâncias 32º21’21” e 3.685,903 m; até o 

vértice M-5, de coordenadas UTM N 8.744.176,0000m e E 691.309,7700m; 

29º57’44” e 3.813,610 m; até o vértice M-1, ponto inicial da descrição 

deste perímetro”; b) a PROIBIÇÃO de ASSINATURAS e PUBLICAÇÕES de 

quaisquer ATOS ADMINISTRATIVOS que INCIDAM sobre o PERÍMETRO da 

Fazenda Três Nascentes; c) a REMESSA de CÓPIA INTEGRAL a este 

Juízo, de todos e quaisquer PROCESSOS E ADMINISTRATIVOS que 

INCIDAM sobre o PERÍMETRO do imóvel dos Requerentes (Fazenda Três 

Nascentes). Ademais, seja dada CIÊNCIA INEQUÍVOCA aos advogados da 

parte AUTORA e a este Juízo, de todo e qualquer ANDAMENTO, ainda que 

seja interno, dos PROCESSOS ADMINISTRATIVO em trâmite”. CITE-SE, 

INTIMANDO 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: 1008866-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

FRIGOWEBER LTDA (AUTOR(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 

#1008866-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FRIGOWEBER LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO –TRIBUTÁRIA 

COM PEDIDO DE DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA proposta por FRIGOWEBER 

LTDA, neste ato representada por sua sócia administradora, ALINE 

WEBER, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que 

“a Autora é empresa que se dedica ao abate, preparação de subprodutos 

do abate e comercialização da carne de suínos e derivados”, e que 

“considerando que os produtos comercializados pela Autora integram a 

cesta básica, a teor do disposto no art. 2º, III, do Anexo IV, do 

Regulamento do ICMS – RICMS/2014, esta goza de isenção do pagamento 

do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS”. Esclarece que “a Lei Estadual nº 10.709, que 

restou regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.563, datado de 29 de 

junho de 2.018, por meio da qual estabeleceu a exigência de contrapartida 

financeira para a fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiros 

-fiscais ou financeiros, destinada esta ao Fundo Estadual de Equilíbrio 

Fiscal – FEEF/MT, instituído pelo art. 1º da referida norma estadual”, e para 

a parte AUTORA “a norma estabelece que para a continuidade da fruição 

dos benefícios previstos no inciso III, do art. 2º, do Anexo IV, do RICMS, 

esta deverá recolher ao mencionado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – 

FEEF/MT o equivalente a 3,5% (três e meio por cento) do valor de todas as 

suas saídas para o mercado interno (art. 6º, Lei nº 10.709/2018), cujo 

recolhimento deverá ocorrer até o quinto dia do mês subsequente ao da 

fruição do benefício (art. 17, §1º, II, Decreto nº 1.563/2018), o que denota 

que fora instituído novo imposto a ser suportado pela Autora”. Estende 

afirmando que “que o não recolhimento da contrapartida ao FEEF/MT 

implicará na perda do benefício ou incentivo fiscal, obrigando o 

contribuinte no recolhimento integral do imposto”. Por fim, requer, como 

tutela antecipada, “à vista do depósito judicial do valor integral e em 

dinheiro do crédito tributário contestado e do compromisso da Autora de 

fazê-lo integral e mensalmente, com fundamento no art. 151, II, do Código 

Tributário Nacional, determinar liminarmente a SUSPENSÃO DE SUA 

EXIGIBILIDADE, impondo ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO 

obrigação negativa, consistente em se abster de adotar qualquer 

providência restritiva contra a Autora (impedimento à obtenção de CND, 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito etc) ou que vise o 

recebimento do crédito tributário em questão”. Emenda a inicial em ID. 

15790036, no sentido de requerer a “suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, seja deferida liminar que determine que o ESTADO DE MATO 

GROSSO garanta a fruição dos incentivos e benefícios fiscais concedidos 

à Autora com fundamento no art. 2º, III, do Anexo IV, do Regulamento do 

ICMS – RICMS/2014 (isenção do pagamento do ICMS nas saídas internas 

sobre produtos componentes da cesta básica) até o julgamento definitivo 

da ação e enquanto perdurar o depósito judicial da exação debatida, sob 

pena de multa diária a ser fixada por esse Juízo”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

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/2015, 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 
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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. “In casu”, diante dos ARGUMENTOS e a 

DOCUMENTAÇÃO apresentada, pressupõe-se que a parte REQUERENTE 

esteja se RESGUARDANDO em não pagar DÍVIDA, ao que parece, 

INDEVIDA, mesmo porque o REQUERENTE goza de isenção do pagamento 

do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS em razão do disposto no art. 2º, III, do Anexo IV, 

do Regulamento do ICMS – RICMS/2014. Desta forma, uma vez 

PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus 

boni iuris”, deve a parte AUTORA ter sua PRETENSÃO AUTORIZADA, eis 

que a demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. 

Contudo, considerando que a parte REQUERENTE esteja se precavendo 

em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, e diante da 

possibilidade de manutenção/restrição de crédito junto às instituições 

financeiras, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito 

necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao 

“periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão do nome 

da parte REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente, e, até mesmo, perder seus 

incentivos e benefícios tributários, já são suficientes para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que a parte 

REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Cumpre ressaltar que, o REQUERENTE goza 

de isenção do pagamento do ICMS em razão da normativa de Regulamento 

do ICMS – RICMS/2014 que aduz na Seção I - Da Isenção em Operações 

em Geral, com Mercadorias Integrantes da Cesta Básica, em seu artigo 2º 

que a “saída interna dos produtos adiante arrolados: I – arroz, inclusive 

quebrado ou fragmentado na forma de quirera de qualquer tipo; II – feijão; 

III – carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e 

de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques; IV – 

banana em estado natural”. E que, o Decreto Estadual nº 1.563, de 29 de 

junho de 2.018, está exigindo de contrapartida financeira para a fruição de 

incentivos e benefícios fiscais, financeiros-fiscais ou financeiros, 

destinada para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT. Ou seja, “a 

norma estabelece que para a continuidade da fruição dos benefícios 

previstos no inciso III, do art. 2º, do Anexo IV, do RICMS, esta deverá 

recolher ao mencionado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT o 

equivalente a 3,5% (três e meio por cento) do valor de todas as suas 

saídas para o mercado interno (art. 6º, Lei nº 10.709/2018), cujo 

recolhimento deverá ocorrer até o quinto dia do mês subsequente ao da 

fruição do benefício (art. 17, §1º, II, Decreto nº 1.563/2018)”. Ademais, o 

Autor, desde logo, se propõe a prestar CAUÇÃO REAL como garantia do 

processo. Quanto a CAUÇÃO, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

que: “O Código não condicionou, sempre e obrigatoriamente, todas as 

medidas liminares à prestação de caução; apenas facultou ao juiz o poder 

de determinar a contracautela (...) caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução (...- diz o art. 804), o que, naturalmente, será 

feito quando a imprecisão dos elementos de convicção produzidos pelo 

requerente não propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se 

da inteira procedência da pretensão cautelar in li mine litis” (Processo 

Cautelar, 22a ed., EUD, São Paulo, 2005, p. 142). Não há dúvida de que a 

contracautela mediante depósito em dinheiro do valor da obrigação à 

ordem do Juízo é a forma mais efetiva de garantir a reparação dos danos 

que a execução da liminar possa causar. No entanto, quando a lei não 

determina a espécie de caução, de rigor a concessão de oportunidade 

para que o obrigado escolha o modo de prestá-la. A caução pode ser real 

ou fidejussória e quando a lei não determinar a espécie de caução, esta 

poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, 

títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, 

penhor e fiança. Esta garantia, que é destinada a eventual ressarcimento 

de danos causados à parte ex-adversa, não pode ser recusada se 

reconhecida a sua idoneidade e demonstrados os seus requisitos, eis que 

cabe à parte interessada optar pelas modalidades de caução 

especificadas em lei, conforme alhures exposto. “In casu”, verifica-se que 

o REQUERENTE se compromete, a titulo de caução, “fazê-lo integral e 

mensalmente, com fundamento no art. 151, II, do Código Tributário 

Nacional”, mesmo que, diante de Ids. 15206526 e 15790039, o 

REQUERENTE apresenta os comprovantes dos depósitos judiciais 

referentes aos meses de agosto e setembro de 2018, e, caso venha a 

romper tal compromisso, o mesmo sofrerá com a cessação da liminar, 

remetendo a situação ao “status quo ante”. Logo, diante dos REQUISITOS 

AUTORIZADORES, quais seja, “fumus bonis iuris”, bem como o “periculum 

in mora”, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

vislumbrando a coexistência do “fumus bonis juris” e do “periculum in 

mora”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, referente aos 

Decreto Estadual nº 1.563, de 29 de junho de 2.018, que exige 

contrapartida financeira para a fruição de incentivos e benefícios fiscais, 

financeiros-fiscais ou financeiros, destinada para o Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, bem como DETERMINO que o ESTADO DE 

MATO GROSSO GARANTA a FRUIÇÃO dos INCENTIVOS e BENEFÍCIOS 

FISCAIS concedidos à REQUERENTE com fundamento no art. 2º, III, do 

Anexo IV, do Regulamento do ICMS – RICMS/2014 (isenção do pagamento 

do ICMS nas saídas internas sobre produtos componentes da cesta 

básica) até o julgamento definitivo da ação e enquanto perdurar o depósito 

judicial da exação debatida. CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste 

“decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 

do CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1009110-51.2018.8.11.0015 REQUERENTE: OSCAR HERMINIO FERREIRA 

FILHO REPRESENTANTE: OSCAR FERREIRA BRODA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 6 

SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC, PAULO 

BATISTA, FRANCISCO CHAGAS DA CRUZ, OTAVIO LUIZ TIAGO, 

HELOISA MARIA MARTINS PEIXOTO HUGUENEZ, MANOEL DOMINGOS 

FILHO, MARIO ANTUNES BASILIO, NELSON MAZIERO, JULIANO 

MATTIELLO, WILSON RODRIGUES DOS SANTOS, FERTILIZANTES MITSUI 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA ANDARES LTDA Vistos 
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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 9.997 has (nove mil novecentos e noventa e seis hectares) 

localizado no Município de Sinop e transcrito sob o nº 6.268 no Cartório de 

Registro de Imóveis de Rosário Oeste em nome do “de cujus” Oscar 

Hermínio Ferreira Filho e adquirido Eduardo Evangelista em 02.10.65 por 

Escritura Pública lavrada “às fls. 44 a 45v, 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 Eduardo Evangelista 

adquiriu referido imóvel originalmente do Estado de Mato Grosso, ora 

Requerido, conforme transcrição n.º 5830 fls. 185, 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. 16.808, do 

Livro 02 – CR (doc. 06), oriunda de certidão n. 267/83, datada de 

14.10.1983 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. 16.808 do CRI do 6º oficio de Cuiabá/MT, estão descritas em 

ID. Num. 15320002 - Pág. 4-7 da inicial. Por fim, requerem, liminarmente, a 

decretação de nulidade do “registro e matricula n. 16.808 do 6. SNR de 

Cuiabá/MT, originado pela certidão expedida pelo INTERMAT de n. 267/83, 

datado de 14/10/1983”, 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 6.268 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de 

Rosário Oeste em 02/10/1965, referente ao IMÓVEL com área de 9.997 

hectares e, posteriormente, sob o mesmo imóvel foram abertas novas 

Matrículas a partir da MATRÍCULA nº 16.808 registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis de Cuiabá em 21/10/1983 e oriunda da CERTIDÃO nº 

267/83 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 

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 
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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 267/83 de 14/10/1983, a qual gerou o 

Registro e MATRÍCULA nº 16.808 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. 16.808 do CRI do 6º oficio de Cuiabá/MT, 

e subsequentes, quais sejam matrícula n. 16.808, registrada no cartório do 

6º oficio de Cuiabá/MT em 27.03.1985 e, que posteriormente originou a 

matrícula n. 20.525, livro 2-BN, em 27.03.1985 do cartório do 6º oficio de 

Cuiabá/MT; matrícula n. 16.808, registrada no cartório do 6º oficio de 

Cuiabá/MT em 27.03.1985 e, que posteriormente originou a matrícula n. 

20.526, livro 2-BN, em 27.03.1985 do cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT; 

matrícula n. 16.808, registrada no cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT em 

27.03.1985 e, que posteriormente originou a matrícula n. 20.527, livro 

2-BN, em 27.03.1985 do cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT (doc.06), em 

seguida transferida para matrícula n. 956, do livro 02, em 30.05.1986,do 

CRI 1º oficio de Sinop/MT; matrícula n. 956, em 30.05.1986, e, que 

posteriormente originou a matrícula n. 957, livro 2, em 30.05.1986 do 

cartório de registro de imóveis de Sinop/MT; s incorporou a área de 

2.001,35 ha para Construtora Andares LTDA, registrada no R-2 da 

matricula n. 957, do livro 02, do 1º ofício de Sinop/MT, em 02.01.1989; 

matrícula n. 16.808, registrada no cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT em 

28.05.1985 e, que posteriormente originou a matrícula n. 21.088, livro 

2-BQ, em 28.05.1985 do cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT; matrícula n. 

21.088, em 19.03.1997, e, que posteriormente originou a matrícula n. 

13.519, livro 2, em 14.01.1997 do cartório de registro de imóveis de 

Sinop/MT; matrícula n. 13.519, livro 2, em 14.01.1997 do cartório de 

registro de imóveis de Sinop/MT; matrícula n. 16.808, registrada no cartório 

do 6º oficio de Cuiabá/MT em 28.05.1985 e, que posteriormente originou a 

matrícula n. 21.089, livro 2-BQ, em 28.05.1985 do cartório do 6º oficio de 

Cuiabá/MT; matrícula n. 21.089, em 19.03.1997, e, que posteriormente 

originou a matrícula n. 13.520, livro 2, em 14.01.1997 do cartório de 

registro de imóveis de Sinop/MT; matrícula n. 13.520, livro 2, em 

14.01.1997 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT; matrícula n. 

16.808, registrada no cartório do 6º oficio de Cuiabá/MT em 15.06.2004 e, 

que posteriormente originou a matrícula n. 12.903, livro 2-CI, em 

03.06.2004 do cartório do 1º oficio de Chapada dos Guimarães/MT; 

matrícula n. 12.903, em 22.09.2005, e, que posteriormente originou a 

matrícula n. 13.323, livro 2-CL, em 22.09.2005 do cartório do 1º oficio de 

Chapada dos Guimarães/MT; matrícula n. 12.903, em 22.09.2005, e, que 

posteriormente originou a matrícula n. 13.324, livro 2-CL, em 22.09.2005 do 

cartório do 1º oficio de Chapada dos Guimarães/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. 15320002 - Pág. 24). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(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 

#1008234-96.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILBERTO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a “CIRURGIA DE 

HÉRNIORRAFIA BILATERAL”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo ser efetivado no VALOR do ORÇAMENTO 

acostado em Id. Num. 14848497 – Pág. 1, qual seja, “HOSPITAL E 

MATERNIDADE – DOIS PINHEIROS”. ESCLAREÇO que, embora seja 

rotineiro este Juízo SOLICITAR no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, para 

que possa escolher aquele que apresentar o MENOR VALOR, no caso 

dos autos, VERIFICA-SE que o ÚNICO prestador que concedeu o 

orçamento do procedimento de “CIRURGIA DE HÉRNIORRAFIA BILATERAL” 

neste Município é o indicado no item anterior, sendo exigido pelos demais, 

que o AUTOR se submetesse a nova consulta, a fim de fornecerem o 

orçamento solicitado, portanto, em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que realize o procedimento de “CIRURGIA DE 
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HÉRNIORRAFIA BILATERAL”, ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do 

SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos 

autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar 

NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na 

cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja feita a 

LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO, qual seja, R$ 8.263,00 (oito mil 

duzentos e sessenta e três reais). Considerando-se como BALIZADOR, o 

ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos, Id. Num. 14848497 – 

Pág. 1, mas também há ponderação sobre eventuais alterações que 

podem ocorrer quando da efetivação dos serviços. Cobra relevo 

CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve 

ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos 

EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM ALHURES” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003964-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GOMES JORGE (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

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 

#1003964-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALTAIR GOMES JORGE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi 

CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente “CIRURGIA DE 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA”. II – Assim, considerando a informação de Id. 

Num. 15621908, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco 

de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado, devendo ser efetivado no valor do 

MENOR orçamento APRESENTADO, qual seja, pela “FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO” conforme 

acostado em ID. Num. 14283098 - Pág. 2. III – Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUEM-SE a “FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO” (ID. Num. 14283098 - Pág. 2), 

para que REALIZEM a “CIRURGIA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA” 

vindicado pela Autora, e informe, no prazo mais exíguo possível nos 

autos, o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, 

qual seja, R$ 11.953,04 (onze mil novecentos e cinquenta e três reais e 

quatro centavos), considerando-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO 

previamente APRESENTADO nos autos, Id. Num. 14283098 - Pág. 2, mas 

também há ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer 

quando da efetivação dos serviços. Cobra relevo CONSIGNAR que, no 

que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008294-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEIA (AUTOR(A))

ANDREIA FERDINANDO VAREA (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 

#1008294-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA NEIA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP 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 procedimento “CONSULTA COM 

UM NEUROPEDIATRA e todos os exames necessários para comprovação 

do distúrbio e o melhor tratamento a ser feito”. 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009970-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

NILVO ANTONIO BARTH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 

#1009970-52.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NILVO ANTONIO BARTH RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

NILVO ANTONIO BARTH, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz a inicial, que a parte Autora “é idoso, com 

76 anos de idade e acometido de grave patologia ANGINA PECTORIS e 

HIPERTENSÃO com grande risco de morte por necessitar URGENTE DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS, conforme solicitado pela Dra. 

Audrey Torres Barbosa”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, a fim de determinar ao Requeridos que disponibilizem “todas 

as etapas da CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE 

DE STENTS FARMACOLÓGICOS (3 STENTS) destinada a melhora do 

mesmo, bem como que sejam custeadas por estas, TODAS AS FASES 

SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES, a cirurgia” (sic). COLACIONOU aos 

autos DOCUMENTOS É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL 

e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 

15825969 – Pág. 2. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO 

e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que disponibilizem a parte Autora o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS (3 

STENTS)”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. Num. 15825969 – 

Pág. 2. Bem como, TODAS AS FASES SUBSEQUENTES OU 

CONSEQUENTES à cirurgia, desde que, comprovado nos autos, por meio 

de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO a necessidade de demais 

procedimentos e devidamente REGULADO ADMINISTRATIVAMENTE. Para 

tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO 

“in continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de 

ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de 

“ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente 

decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral 

do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15825969 – Pág. 

2. Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Às providências. 

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009912-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE (AUTOR(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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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 

#1009912-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CRISTIANE CASAGRANDE RÉU: 

MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por CRISTIANE CASAGRANDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “possui 40 anos de idade e 

encontra-se na 6ª (sexta) semana de gestação, tem histórico de aborto 

em outras 3 (três) gestações, não possui outros filhos, é portadora de 

TROMBOFILIA, (deficiência de proteína “S”), CID 10 – O.280 (laudo em 

anexo). Caso a Requerente não receba a medicamentação 

“ENOXAPARINA” com dosagem inicial de 60 MG, além de perder seu bebê, 

põe em risco sua própria vida”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA no “sentido de providenciar a imediata entrega de 272 

(duzentos e setenta e duas) doses do medicamento “ENOXAPARINA” com 

dosagem inicial de 60 MG para a Requerente, para uso durante toda a 

gestação e mais 30 (trinta) dias após parto, conforme receita médica 

anexa”. (sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 15792757. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do medicamento ““ENOXAPARINA com dosagem inicial de 60 

MG para a Requerente, para uso durante toda a gestação e mais 30 

(trinta) dias após parto”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 

15792757. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Ocorrendo o descumprimento do COMANDO JUDICIAL, 

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). INDEFIRO o pedido de PRISÃO dos 

SECRETÁRIOS ESTADUAL e MUNICIPAL de SAÚDE e do DIRETOR do 

ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE de SINOP, eis que NÃO se trata de 

nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição Federal 

(dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a 

competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no 

curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por 

ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão 

civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - 

COMARCA DE SINOP). Caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR 

este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB 

PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” 

de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da 

presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado em Id. 

Num. 15792757. Com a contestação, vistas à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 

351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

da Lei nº 1.060/50. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-51.2017.8.11.0015
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SERGIO DAL MASO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1004799-51.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SERGIO DAL MASO RÉU: 
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MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento, horas extras e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% 

(dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco horas 

extras e sua incidência sob o 13º salário e férias. Assevera que a Lei 

663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por 

ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem 

como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. 

Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical, bem como horas extras e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e horas extras e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(12/04/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 
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cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 
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realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 
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macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DAS HORAS EXTRAS Relatam os autos que a parte Requerente teria 

recebido as horas extras de forma parcial. Assim, face da comprovação 

de que houve pagamento parcial, deve o Requerido arcar com o 

pagamento integral das mesmas, ante o reconhecimento de sua incidência. 

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2012 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora 

iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) HORAS EXTRAS dos 

meses faltantes; d) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto 

à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; e) Correção 

monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 

11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013906-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

EMERSON REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que devidamente citada (id nº 

12350406) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 12533399), 

ainda que tenha ofertado defesa nos autos (id nº 12491250). A REVELIA 

induz presunção relativa de veracidade dos fatos arguidos na petição 

inicial, motivo pelo qual passo a análise da contestação. Cabe destacar 

que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. A 

controvérsia da presente demanda reside na origem do débito que ensejou 

a negativação. Em sua petição inicial a parte Requerente, afirma que 

buscou financiamento estudantil para viabilizar seus estudos; todavia, 

ante o insucesso deste sequer iniciou a frequência no curso. Neste 

cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de 

demonstrar a relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Em sede de 

defesa a parte Requerida limitou-se a insurgir-se contra a dita indústria do 

dano moral; porém, não trouxe aos autos quaisquer elementos hábeis a 

demonstra o origem do débito. No que tange a tese de ausência de danos 

morais é curial destacar que toda a jurisprudênca citada faz menção à 

cobranças indevidas, que não tiveram quaisquer repercussões na seara 

patrimonial ou moral dos respectivos autores. Jurisprudências que não se 

amoldam ao presente caso concreto. E trata-se de ponto pacífico em 

nossa jurisprudência e doutrina pátria a ocorrência de dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida, desta forma é prescindível a 

demonstração do dano, posto que este já encontra-se inserto na própria 

ação negativadora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. A parte Requerente trouxe robusta prova documental a 

demonstrar a contemplação de seu consórcio que restou prejudicado o 

prosseguimento dos trâmites ante a existência de indevida restrição em 

cadastro de inadimplentes. Situação hábil a majorar o abalo sofrido. Por 

derradeiro, tenho que a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nestes autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de discutido nos presentes autos. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012576-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora 

acerca DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/10/2018 Hora: 08:15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012577-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da certidão exarada pelo oficial de justiça, no 

sentido de que não localizou a parte a ser citada, intimo o Advogado da 

parte autora para que, no prazo de 24 horas, ante a proximidade da data 

da audiência, informe novo endereço para citação da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013023-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 24horas, ante a proximidade da 

audiência, manifeste(m) acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

ALEX GALVANI MICHELAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora 

acerca da AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/10/2018 Hora: 09:00.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009694-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009694-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO 

GONCALVES DO NASCIMENTO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o comprovante de 

residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009889-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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: 

1009889-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS ALVES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. INTIME-SE o autor para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o comprovante 

de residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009890-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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: 

1009890-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS ALVES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE 

o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL 

juntando o comprovante de residência em seu nome, nos termos da Lei n° 

6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUERREIRO (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DOIDAO 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: 

1009917-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GUERREIRO 

REQUERIDO: COMERCIAL DOIDAO LTDA - EPP Vistos, etc. I - INTIME-SE a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando 

o comprovante de pagamento LEGÍVEL do débito que deu azo a 

negativação, eis que não é possível visualizar seu conteúdo no sistema 

eletrônico PJE. II - Com o aporte, concluso para deliberação do pleito 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. Ás providências. SINOP, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013012-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEMMETRIUS CESARIO CLAUDINO (REQUERENTE)
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ROGERIO PEREIRA TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESFIHARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Vinicius Alexandre de Melo e 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: 

1013012-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEMMETRIUS CESARIO 

CLAUDINO REQUERIDO: ESFIHARIA COMERCIO DE ALIMENTOS 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, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004517-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO (REQUERENTE)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS B. CASTILHO - ME (REQUERIDO)

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

MARCIO PEREZ DE REZENDE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente intimo o Advogado da parte autora 

acerca da AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 09:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUDGERO CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002701-30.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: WILSON LUDGERO CARDOSO Vistos etc. Os 

autos vieram conclusos a analise dos pedidos do Autor de intimação da 

parte Requerida via aplicativo “whatsApp” para a audiência de 

conciliação, e, subsidiariamente, a intimação da parte requerida via 

mandado. Contudo, em razão da data da conclusão dos autos e o número 

de demandas neste Juízo, não houve tempo hábil para apreciação do 

pedido antes da solenidade. Pois bem. De proêmio, vale ressaltar ser 

inconteste que os critérios da oralidade, da simplicidade e da informalidade 

foram eleitos como orientadores dos Juizados. Porém, em que pese os 

argumentos lançados em petitório de Id 9686973 e ainda o respeitável 

parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de 

Controle Administrativo - 0003251-94.2016.2.00.0000) sobre as intimações 

via aplicativo “whatsApp”, esse meio de intimação, s.m.j., deverá seguir 

alguns critérios, tais como: primeiro - ser implantado na Comarca/Vara; 

segundo - as partes, voluntariamente, aderirem ao sistema, ou seja, para a 

diligência ser eficiente e, consequentemente, válida, este meio de 

intimação somente poderá ser usado quando ambas as partes aceitarem, 

assim, serem intimadas. Feitas estas considerações, DECIDO: 1- INDEFIRO 

o pedido de intimação via aplicativo “whatsApp”, a priori, uma vez que 

este sistema de intimação ainda não fora implantado nesta Comarca. 2- 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. 3- Com efeito, DESIGNE-SE nova data de 

audiência de conciliação, conforme critérios e pautas deste Juízo e 

INTIME-SE a parte Reclamada via MANDADO. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN JHONY MARTINS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

8011675-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: KELVIN JHONY MARTINS 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MAROCCO PEREIRA (REQUERENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/10/2018 13:45

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR COSTA BRITO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (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: 

1004396-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROZENIR COSTA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente 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, 9 de 
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outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013022-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

8013022-39.2015.8.11.0015. REQUERENTE: MARLI APARECIDA DA SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012618-22.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE DEFAVARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012618-22.2014.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS FELIPE DEFAVARI 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 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, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ELIAS DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 13:45

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013544-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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: 

8013544-32.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EPAMINONDAS ALMEIDA 

RAMOS 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011243-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WANDERSON JUNIOR DA CRUZ (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: 

8011243-15.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WANDERSON JUNIOR DA 

CRUZ 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, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013400-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CARVALHO (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: 

8013400-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO DE CARVALHO 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009934-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

JOSE NIVALDO VIANA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEFERSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 14:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ILSON FLORENTINO FERREIRA (REQUERENTE)

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: 

1000093-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ILSON FLORENTINO 

FERREIRA 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007895-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF (ADVOGADO(A))

MARIA BEATRIZ NUNES (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: 

1007895-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA BEATRIZ NUNES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE SOUZA (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: 

1002646-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE DE SOUZA 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIOGO JUNIOR GOSSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002034-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO JUNIOR GOSSLER 

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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLISSIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002687-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLISSIO DO NASCIMENTO 

DOS SANTOS 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012160-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA DUARTE COIMBRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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8012160-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA TEODORA DUARTE 

COIMBRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a parte autora 

fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, 

DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual; II – 

Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JUNIOR OLIVEIRA MATTOS (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: 

1000155-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO JUNIOR OLIVEIRA 

MATTOS 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE WILASANTE SARATE (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon (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 DESPACHO Processo: 

1002430-21.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANALICE WILASANTE 

SARATE 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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DALIRA DA ROCHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO (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: 

1000099-66.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DALIRA DA ROCHA SIQUEIRA 

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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALIDE BAGNARA (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1001200-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALIDE BAGNARA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011287-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCINALVA SOUZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR 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: 

8011287-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINALVA SOUZA DA 

ROCHA REQUERIDO: TIM CELULAR 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-64.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTERES DE CAMPOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

8011867-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL ESTERES DE 

CAMPOS 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002174-78.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

HERCULANO 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, 

9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DEISE CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

8011701-32.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA DEISE CORDEIRO 

DA COSTA 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012350-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DEOCLECIANO DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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: 

8012350-94.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA DEOCLECIANO 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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MAYARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (REQUERIDO)

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/10/2018 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELENIZA SILVA DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 14:30

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011484-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRADE VIEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011484-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUNIOR ANDRADE VIEIRA 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000515-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIVANIO VIEIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (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: 

1002681-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EZEQUIAS DE PAULA 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011631-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011631-15.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS LUIZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a parte autora 

fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, 

DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual; II – 

Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009292-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ WEBLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SPEROTTO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 

Hora: 14:45

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIL CLAUDIO LOPES SENAS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

8011460-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GIL CLAUDIO LOPES SENAS 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005899-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS RICARDO MOREIRA 

DA CUNHA REQUERIDO: CIELO 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011483-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEI ANTONIO SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011483-04.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSNEI ANTONIO SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença onde na ação de conhecimento a parte autora fora 

condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, 
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DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual; II – 

Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013531-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELES DARLES DA SILVA E SILVA (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: 

8013531-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WELES DARLES DA SILVA E 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIA MARIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (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: 

1001878-56.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA MARIA COSTA 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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013669-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JONAS RODRIGUES PIMENTEL (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: 

8013669-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JONAS RODRIGUES PIMENTEL 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FILLIPY SOUSA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000194-96.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FILLIPY SOUSA SANTANA 

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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA 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: 

8011454-51.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GARDIEL HERKNHOFF 

SOUSA 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, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009601-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (ADVOGADO(A))

WEVERTON DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECANTO DA NATUREZA CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIANA PERES VIEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação d advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 15:00
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006337-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNER WATARO DE BARROS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (ADVOGADO(A))

MAYRA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

MARCIO PEREZ DE REZENDE (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 09:15

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000692-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO FERNANDO GALLINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

BALI OTICAS 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: 

1000692-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARINET APARECIDA 

MARIANO DA SILVA REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP, 

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. Vistos, etc. 

Diante do decurso do tempo, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o extrato de consulta 

ATUALIZADA que demonstre que seu nome ainda encontra-se 

negativado, bem como acoste documentos comprobatórios de pagamento 

das parcelas oriundas da dívida objeto dos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009267-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ (ADVOGADO(A))

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002340-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CUNHA MENDONCA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004939-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABE TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

audiência de conciliação designada para 05.11.2018 às 08:30

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009275-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO CELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE SILVA PEREIRA PRESOTTO (REQUERIDO)

GIOVANI PRESOTTO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009278-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FELIZARDO (REQUERENTE)

PATRICIA LOPES VARGAS (ADVOGADO(A))

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007453-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA LIBANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE 

CORRETAGEM DE SEGUROS (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Cálculo Judicial realizado nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005340-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ____ 

DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP JUÍZO DEPRECADO: PROCESSO n. 1005340-50.2018.8.11.0015 

Valor da causa: $38,160.00 ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS Endereço: Rua PRIMAVERAS, 3097, APARTAMENTO C, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-234 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS 

AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 

RODRIGUES, 939, Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9 and., 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/10/2018 Hora: 14:15 , a 

ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 9 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

JHONY BELILA BERNADELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAFAEL DA ROSA (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. 1005589-98.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $3,866.81 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JHONY BELILA 

BERNADELLI Endereço: RUA RIO RENATO, 79, RESIDENCIAL MARIPÁ, 

SINOP - MT - CEP: 78557-843 POLO PASSIVO: Nome: VICTOR RAFAEL DA 

ROSA Endereço: RUA ALEMANHA, 205, - ATÉ 269/270, LOTEAMENTO 

MENINO JESUS I, SINOP - MT - CEP: 78559-085 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: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 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: 8013707-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CIMITAN (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. 8013707-12.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $7,879.62 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, 

INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 

Endereço: Avenida LONDRINA, 90, Inexistente, SETOR INDUSTRIAL E 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 49129-999 POLO PASSIVO: Nome: 

LEANDRO CIMITAN Endereço: Rua DAS ROSAS, 662, Inexistente, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 49129-999 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: 13:15 

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 
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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, 9 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: 8013494-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TREVISI (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. 8013494-06.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $12,553.54 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDRE LUIS ALVES 

CALCADOS - ME Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 6551, - DE 6154/6155 

AO FIM, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-466 POLO 

PASSIVO: Nome: MONICA TREVISI Endereço: Avenida ORIVAL 

PRAZERES, 2605, BAIRRO VISTA ALEGRE, NOVO PROGRESSO - PA - 

CEP: 68193-000 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: 25/10/2018 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/08/2017 Hora: 09:30 

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, 9 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: 8013491-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VENANCIO DE AGUIAR (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. 8013491-51.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $936.50 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, CHEQUE, 

INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 

Endereço: Rua CEREJEIRAS, 246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL 

SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-456 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO 

VENANCIO DE AGUIAR Endereço: Estrada GERAL DE AREINHA, S/N, 

BAIRRO AREINHA, SANGÃO - SC - CEP: 88717-000 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: 25/10/2018 

Hora: 13:45 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, 
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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, 9 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: 1004494-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO DURIGON (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. 1004494-67.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $3,344.87 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 

1040, - DE 916/917 A 1383/1384, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - 

MT - CEP: 78550-330 POLO PASSIVO: Nome: NELCO DURIGON Endereço: 

RUA DAS ORQUÍDEAS, 2436, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-324 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: 14:00 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, 9 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: 1002448-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BOREL DE SOUZA (REQUERENTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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. 1002448-71.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEFERSON BOREL DE SOUZA Endereço: 

MT 220 - KM 80, Fazenda Terra Way, Zona Rural, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 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: 14:30 

Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 

01 Data: 23/05/2018 Hora: 17:00 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 
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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, 9 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: 1005058-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LEMES (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. 1005058-12.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $13,486.88 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, CLÁUSULA PENAL, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DEVANILSON DA COSTA LIMA Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 6659, - DE 6147 AO FIM - LADO ÍMPAR, PARQUE DAS 

ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-456 POLO PASSIVO: Nome: 

ALESSANDRO LEMES Endereço: RUA DOS MARFINS, 957, - DE 777/778 A 

1295/1296, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-026 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: 14:45 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, 9 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: 1001660-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCI MARILENE GUNSCH ARIGBATSA (REQUERENTE)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ALBERTO ROHDE (REQUERIDO)

WILSON R. AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (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. 1001660-28.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $26,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: NEOCI MARILENE GUNSCH ARIGBATSA Endereço: Av. 

Guilherme Meyer, 154, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: Nome: JACIR ALBERTO ROHDE Endereço: 

RUA DOS AMARILIS, 185, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78550-336 Nome: WILSON R. AGUIAR & CIA LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3328, - DE 3160 A 3424 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-196 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: 15:15 

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 
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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, 9 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: 1012255-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BISOL MONTAGEM E MANUTENCAO DE CALDEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1012255-52.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $729.25 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME Endereço: RUA JOÃO 

PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 1360, - DE 1302 A 1860 - LADO PAR, 

SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-135 POLO PASSIVO: Nome: 

BISOL MONTAGEM E MANUTENCAO DE CALDEIRAS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA FOZ DO IGUAÇU, 435, - ATÉ 445/446, DISTRITO INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-503 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: 15:30 

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, 9 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: 1010701-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1010701-82.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $19,576.80 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TRANSPNEUS - 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA LONDRINA, 90, 

DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-509 POLO PASSIVO: 

Nome: EURO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Endereço: RUA DOS 

ANTÚRIOS, 280, - ATÉ 181 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-626 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: 16:15 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 
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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, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009868-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO (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: 

1009868-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARNALDO CARDOSO DE 

CARVALHO 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 à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a parte Autora que, no 

mês junho do corrente ano, recebeu em sua residência, um boleto da 

Operadora/reclamada, lhe oportunizando o pagamento de um suposto 

débito no valor de R$ 557,50 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos), o qual estaria vencido desde 02/12/2016, de modo 

que haveria um desconto de 60,02% (sessenta virgula zero dois 

porcento) caso o pagamento ocorresse até 21/06/2016. Diante de tal 

proposta,o reclamante relata que não questionou a origem do débito e 

realizou o pagamento na data aprazada. 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 empresa 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 SERASA, 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, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

SIDNEI INOCENCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC 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: 

1009794-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI INOCENCIO 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 321 do 

NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos documentos 

pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG), bem 

como, junte o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei 

n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; Ademais, fica ainda intimado o autor 

para que, no mesmo prazo alhures, junte no feito o comprovante de 

quitação referente ao débito do contrato nº. 50874056 (protesto de nº. 

23298). Com a juntada do documento, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009913-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

VILA VITALLE SAUDE E BELEZA EIRELI - ME (REQUERENTE)

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CIELO 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: 

1009913-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VILA VITALLE SAUDE E 

BELEZA EIRELI - ME REQUERIDO: CIELO 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 a parte Requerente 

que teve seu nome inscrito no SPC e SERASA pelo seguinte débito: 

Contrato 1077740678, Valor R$ 849,50, Data 23/07/2018. Relata a 

empresa autora que, entrou em contato com a promovida através dos 

protocolos nºs 1281421 e 1193846 para questionar a origem do débito, 

sendo informada que o débito apontado se refere a taxas de 

administração da máquina de cartão de crédito fornecida para a Autora, 

no valor de R$ 169,90 cada, estando em atraso as parcelas dos meses de 

Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2018. Contudo, informa a promovente 

que nada deve para a promovida, pois conforme documentos em anexo, a 

Autora cancelou o contrato com a Ré em Janeiro/2018, devolvendo a 

máquina e quitando todas as despesas, ademais, tem crédito a receber 

junto a Ré das vendas parceladas que realizou junto aos clientes da 

clínica. 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 a requerente alega o cancelamento dos serviços junto à 

requerida, 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. No que tange ao perigo na demora, 

é inerente a negativação, mormente em se tratando de pessoa jurídica, 

que depende do crédito para o desenvolvimento de sua atividade 

comercial. 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. 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 da empresa 

autora 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 da empresa autora, até 

ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SERASA), 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, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009876-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANESSA LANDO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMARCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009876-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA LANDO - ME 

REQUERIDO: CEMARCO DA SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

“Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DAS INDUST DO VESTUARIO DE MARINGA VEST SUL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/ C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR proposta por BRUNO MOREIRA 

DA SILVA em face de CONDOMINIO DAS INDUST DO VESTUARIO DE 

MARINGA VEST SUL. Em síntese, ressai dos autos que a parte 

Requerente visa a baixa de restrição junto ao Cadastro de Emitentes de 

Cheque Sem fundos (CCF) em relação ao cheque nº 000015 da Conta nº 

26575-8 da Cooperativa nº 8009, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais) emitido pela parte Requerente. Afirmou que “por um 

lapso o cheque se extraviou”, não negando o débito mas se surpreendeu 

com a inscrição no aludido cadastro. O presente feito veio concluso para 

a análise da TUTELA de URGÊNCIA pleiteada; contudo, este já comporta 

julgamento. Isto porque ocorreu no presente caso o fenômeno da 

LITISPENDÊNCIA. Esta, tal como conceituada no art. 337, §§1º a 3º, CPC, 

trata-se da repetição de uma ação anteriormente ajuizada, possuindo as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Como se 

verifica, no presente feito, a parte Requerente busca sobretudo a baixa da 

anotação negativa de seu nome junto ao CCF em virtude do título de 

crédito nº 000015 da Conta nº 26575-8 da Cooperativa nº 8009, no valor 

de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) anexado no id nº 15200299. 

Todavia, em consulta ao Sistema PJe, verificou-se que a parte 

Requerente, distribuiu na Comarca de Marcelândia/MT o feito nº 

8010121-10.2015.8.11.0109 em 15.09.2015. Em diligência a referido 

processo constatou-se a parte Requerente ajuizou em face da mesma 

parte Requerida RECLAMAÇÃO CIVEL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E TUTELA ANTECIPADA sob o argumento de 

que emitiu em favor de terceira pessoa o cheque nº 000015 da Conta nº 

26575-8 da Cooperativa nº 8009 (id nº 5703212 daqueles autos), no valor 

de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e que apesar de quitado a 

parte Requerida se recusaria a promover com a baixa da anotação. Ora, 

pela análise das petições inicial é possível reduzir as causas de pedir a 

um mesmo denominador comum, qual seja, o cheque cheque nº 000015 da 
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Conta nº 26575-8 da Cooperativa nº 8009 ao qual se busca a baixa da 

anotação negativa que deu ensejo. Neste diapasão, o Juízo de 

Marcelândia/MT é o competente para analisar a lide, eis que lá se iniciou no 

ano de 2015 o trâmite e que, inclusive encontra-se concluso para prolação 

de sentença. Frisa-se que a LITISPENDÊNCIA trata-se de matéria 

conhecível de ofício, nos termos do art. 485, §3º, NCPC. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX 

OFFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Consoante 

o artigo 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e mesmo pedido. À luz do §3º do artigo 485, do 

CPC, o reconhecimento da litispendência, por ser matéria de ordem 

pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem 

resolução mérito. (TJMT, Ap 108296/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018 - grifo nosso). Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

demanda em virtude da LITISPENDÊNCIA, com fundamento no art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002863-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

THELMO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002863-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: THELMO SILVA GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15533463 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005977-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA SOUZA ANDREOS (ADVOGADO(A))

CEBRAI - CENTRO BRASILEIRO DE IMPLANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005977-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE ANDRE VIEIRA 

REQUERIDO: CEBRAI - CENTRO BRASILEIRO DE IMPLANTES LTDA - ME 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 15611678 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010311-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEGREIROS DE SOUSA (REQUERENTE)

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010311-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA NEGREIROS DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12350883 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291524 Nr: 3242-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE LISBOA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAIANE LISBOA MARTINS, Cpf: 
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04983284141, Rg: 2483371-1, Filiação: Lucidalva Pereira Lisboa e Nilson 

João Martins, data de nascimento: 11/04/1994, brasileiro(a), natural de 

Cláudia-MT, solteiro(a), autônoma, cuidadora, Telefone 66-99637-7705. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 04/05 que a indiciada 

DAIANE LISBOA MARTINS, dotada de vontade e consciência, subtraiu, em 

proveito próprio R$ 1915,00, sendo incursa no artigo 155,§ 4°, incisos II 

(por seis vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos,D.R.ARecebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando a acusada DAIANE LISBOA MARTINS como incursa no 

artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), por 06 (seis) vezes, na 

forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Cite-se a acusada para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o art. 396 do CPP. Consigne-se no mandado que o oficial 

de justiça deverá indagar à acusada se esta possui condições financeiras 

para constituir advogado. Em caso negativo, informá-la-á que será 

assistida pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 dias, nos termos 

do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, a acusada poderá arguir preliminar e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, 

requerer suas intimações.[...]

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, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 08 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277783 Nr: 14679-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GOMES 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): VALDECIR GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

01255903180, Rg: 1094147-9, Filiação: Agenor Gomes dos Santos e Anita 

Jesus dos Santos, data de nascimento: 18/06/1975, brasileiro(a), natural 

de Iguatemi-MS, convivente, serv. gerais/ chapeiro, catador latinhas, 

Telefone 35319370. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 04/05 que o indiciado, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si 

coisa alheia móvel, sendo incurso nos moldes do artigo 155, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Vistos, D.R.A.Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando o acusado VALDECIR GOMES DOS SANTOS como incurso 

no artigo 155, "caput", do Código Penal.Cite-se o acusado para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com 

o art. 396 do Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado que o 

oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condição 

financeira para constituir advogado. Em caso negativo, informá-lo-á de 

que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e 

determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminar e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), 

qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações.[...]

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, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 09 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292010 Nr: 3510-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO PERETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ EDUARDO PERETTI, Rg: 

12.832.264-7, Filiação: Eliane Aparecida Rodrigues Peretti e Luiz Antonio 

Peretti, data de nascimento: 11/08/1997, brasileiro(a), natural de 

Palmas-PR, convivente, mecânico, Telefone 66-99960-6975. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 04/05 o denunciado, 

consistente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu e 

influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse, em proveito próprio, cisa 

que sabia ser produto de crime, sendo incurso nos moldes do artigo 

180,caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos,D.R.ARecebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando o acusado LUIZ EDUARDO PERETTI como incurso no artigo 

180, caput, do Código Penal. Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

art. 396 do CPP. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, informá-lo-á que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 dias, nos termos do art. 396-A, § 

2º, CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.[...]

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, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 09 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 330694 Nr: 9829-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando o teor da petição de fl. 21 e documentos acostados aos 
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autos às fls. 22/25, MANTENHO A DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA 

OCORRÊNCIA DE PEREMPÇÃO e declaração da extinção da punibilidade 

do querelado FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI, proferida durante 

audiência realizada em 12/09/2018 (fl. 16), eis que confirmam o 

desinteresse do querelante pelo prosseguimento da ação.

Em relação ao pedido de isenção de pagamento de custas e/ou taxas 

processuais, defiro-lhe o direito à assistência judiciária gratuita, nos 

termos da lei n° 1.060/50.

Prossiga-se no cumprimento da sentença prolatada à fl. 16.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 336966 Nr: 14052-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 336966

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Elizeu Nunes.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 14h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 321556 Nr: 4092-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PAULO BREMBATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 321556

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Cláudio Roberto Trelha e Delson Vanderlei Rodrigues.

Designo o dia 28 de novembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 11 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328090 Nr: 8207-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUANI DA SILVA CUNHA, EDERSON ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 8207-33.2018.811.0015, 

Protocolo 328090, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 307303 Nr: 13105-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 Vistos. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa do acusado 

informar nos autos o endereço atualizado da testemunha Wisner Alves de 

Abreu. Acaso informado o endereço no prazo assinalado referida 

testemunha deverá ser intimada para comparecer à audiência abaixo 

designada. Diante da necessidade inquirir a testemunha Edinei de Oliveira 

Costa, designo a audiência em continuação para o dia 26 de Novembro de 

2018, às 16h10min, devendo o cartório expedir o necessário. 

Comunique-se o Juízo deprecante sobre a nova data designada para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do STJ. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 307303 Nr: 13105-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 307303

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Jackson Monteiro de Medeiros, Alcides Pereira de Barros 

Junior, Edinei de Oliveira Costa e Wisner Aves de Abreu.

Designo o dia 01 de outubro de 2018, às 15h25min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de junho 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.: 109279 Nr: 1641-83.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 109279
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 CERTIDÃO

Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

douto causídicos, Dr. Ledocir Anholeto (OAB/MT 7.502-B), para que no 

prazo de 05 (cinco) dias ateste volição em prosseguir ou não na defesa 

do reeducando nestes autos, em especial, para que junte a respectiva 

procuração e, se manifeste acerca do cálculo das penas pecuniária e de 

multa de fls. 54/58vº.

 Sinop, 09 de outubro de 2018

Silvia Luiza Nunes Tagliari

 Técnica Judiciária

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323969 Nr: 5598-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211, TATIARA PAES REIS - OAB:24.053/O

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Tcharles 

Henrique Ramos da Silva, como incurso nos artigos 33, caput, c.c. 40, VI; 

35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e Júlio Cesar Santos, como incurso nos 

referidos artigos da Lei de Drogas e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em 

razão da prática dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não precisada 

até o dia 19 de março de 2018, na Rua das Rezedas, nº 516, Bairro Jardim 

das Oliveiras, em Sinop-MT, JULIO CESAR SANTOS e os adolescentes 

Wesley Gomes Leandro e Wemerson Thaillon do Prado Silva se 

associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de 

março de 2018, por volta das 13h30min, na Rua das Rezedas, nº 516, 

Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop-MT, TCHARLES HENRIQUE RAMOS 

DA SILVA, visando atingir os adolescentes Wesley Gomes Leandro e 

Wemerson Thalion do Prado Silva, transportou 02 (duas) porções e 01 

(um) tablete, com massa bruta total de 482,6g (quatrocentos e oitenta e 

dois gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada 

Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, e forneceu 

parte destas, sem autorização e em desacordo com as determinações 

legais e regulamentares.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de 

março de 2018, por volta das 13h30min, na Rua das Rezedas, nº 516, 

Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop-MT, JULIO CESAR SANTOS, agindo 

em coautoria e com o envolvimento e visando atingir os adolescentes 

Wesley Gomes Leandro e Wemerson Thaillon do Prado Silva, adquiriu e 

manteve em depósito, para fins de comercialização, uma porção e um 

tablete de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., 

vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo 

com as determinações legais e regulamentares.

Consta Também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de 

março de 2018, por volta das 13h30min, na Rua das Rezedas, nº 516, 

Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop-MT, JULIO CESAR SANTOS possuía 

arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que de data não precisada até o dia 19 de março de 2018, na 

Rua das Rezedas, nº 516, Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop-MT, o 

indiciado JULIO CESAR e os adolescentes Wesley Gomes Leandro e 

Wemerson Thaillon do Prado Silva se associaram para prática do crimes 

de tráfico ilícito de entorpecentes, passando a agie em comunhão de 

esforços naquela atividade delituosa. Relatou-se que o indiciado JULIO 

CESAR convidou os adolescentes Wesley e Wemerson para residirem 

com aquele no endereço acima descrito, ocasião em que passou a 

comercializar drogas em coautoria com estes, bem como fornecia 

substâncias entorpecentes para consumo destes.

Apurou-se ainda que no dia 19 de março de 2018, por volta das 13h30min, 

policiais militares receberam denúncias anônimas dando conta de que o 

indiciado TCHARLES teria buscado substâncias entorpecentes de um 

fornecedor no Bairro Alto da Glória e que as entregaria ao indiciado JULIO 

CESAR e aos adolescentes Wesleu e Wemerson no endereço acima 

descrito. Relatou-se que os policiais militares se dirigiram até a Rua das 

Rezedas e abordaram o indiciado TCHARLES em uma motocicleta 

vermelha com baú em frente à residência do indiciado JULIO CESAR e dos 

adolescentes, ocasião em que fizeram a abordagem daquele e localizaram 

dentro do baú do veículo uma porção grande de substância entorpecente 

vulgarmente conhecida como ‘maconha’. Apurou-se ainda que, durante a 

abordagem, o indiciado TCHARLES confessou aos policiais militares que 

havia acabado de fornecer parte da substância entorpecente que ele 

transportava, entregando-a na residência do indiciado JULIO CESAR e dos 

adolescentes Wesley e Wemerson.

Apurou-se também que, em seguida, os policiais militares adentraram a 

residência do autor do fato JULIO CESAR e localizaram um tablete e uma 

porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como 

‘maconha’, que ele havia acabado de adquirir e mantinha em depósito, em 

coautoria com os adolescentes Wesley e Wemerson, para fins de 

comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações 

legais e regulamentares.

Apurou-se, por fim, que foram encontrados no interior da residência do 

indiciado JULIO CESAR uma arma de fogo tipo espingarda, calibre nominal 

.32, de marca não identificada, nº de série 186862, 02 (dois) cartuchos de 

munições calibre nominal .32, constituídos de estojo metálico, ambos da 

marca CBC, 01 (um) cartucho de munição calibre nominal .32, da marca 

ORBEA, modelo PRIMERA, e 02 (duas) munições calibre nominal .32 

S&WL, da marca CBC, todos eficiente para a realização de disparos e de 

uso permitido, as quais ele possuía sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar” [sic, fls. 02-A/02-Bv].

 Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, os réus foram 

presos em 19.3.2018 (f. 02-E), as prisões em flagrante foram convertidas 

em prisões preventivas em 20.3.2018 (fls. 32/95 do APF cód. 321495) e, 

aos 21.3.2018 (fls. 51/54), foi realizada a audiência de custódia, em 

cumprimento à Resolução nº 213/2015 do CNJ.

A denúncia foi oferecida em 25.4.2018 (fls. 02-A/02-C e 55) e recebida 

aos 26.4.2018, tendo os réus apresentado defesa prévia em 02.5.2018 

(fls. 63/64), não arguindo preliminares, sendo que, em 03.5.2018 (fls. 

69/69-A), foi concedida liberdade provisória ao réu Tcharles Henrique 

Ramos da Silva.

Em 23.5.2018 (fls. 96/98) foi elaborado o laudo toxicológico definitivo e, 

aos 08.6.2018 (fls. 108/113), recebido o laudo pericial nº 

500.2.03.2018.005180-01, inerente à arma de fogo e munições 

apreendidas.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 19.6.2018 (fls. 

121//129), foram inquiridas as testemunhas Selma Laurenço do 

Nascimento Santos, Celio Gaudêncio dos Santos, e interrogados os réus, 

cujo conteúdo dos respectivos depoimentos foi gravado em mídias digitais 

(fls. 128/129).

Na mesma ocasião, foi homologada a desistência de oitiva das 

testemunhas SD PM Marcos Venício Rosa Oliveira e Wemerson Thaillon do 

Prado Silva e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público 

(mídia digital – fls. 128/129).

Por fim, os réus Tcharles Henrique Ramos da Silva e Júlio Cesar Santos 

apresentaram alegações finais, respectivamente, em 28.6.2018 (fls. 

130/134) e 03.7.2018 (fls. 137/139).

É a síntese necessária. Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Júlio Cesar 

Santos e Tcharles Henrique Ramos da Silva, em razão da prática, em tese, 

dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput c.c. 40, VI, da Lei 

nº 11.343/2006 (imputados aos dois réus) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 

(imputada apenas ao réu Júlio César Santos).

Dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 

11.343/2006, imputado aos réus Júlio Cesar Santos e Tcharles Henrique 

Ramos da Silva.

 A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006) restou comprovada pelo laudo preliminar de 

constatação elaborado em 19.3.2018 (fls. 36/37), constatando que as 

porções de substância entorpecente (“tablete” apreendido no baú da 

motocicleta Honda/CG150 Fan ESdi, placa QBF-8470/MT, [f. 31] e 06 

“trouxinhas” apreendidas no interior da casa situada à “Rua das Rezedas, 

nº 516, Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop-MT” - sic, f. 02-B) 

apresentaram resultado “positivo” para Cannabis Sativa L. – “maconha”, 
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com massa bruta de 482,6g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e seis 

decigramas) e, também, pelo laudo definitivo juntado às fls. 96/98, 

comprovando a natureza da droga.

Com relação à autoria delitiva, embora os réus não tenham contribuído 

significativamente para o esclarecimento dos fatos, as provas colhidas 

demonstram claramente que praticaram as condutas típicas descritas no 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistentes em ter em depósito e 

transportar drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do BOPM/MT nº 2018.91652 (fls. 03/06) e depoimento dos policiais 

que efetuaram a prisão dos réus, in verbis:

“A GUPM do oficial de área juntamente com a GUPM do Boa Esperança 

deslocaram em apoio para deslocarem no Bairro Jardim das Oliveiras para 

averiguar uma denúncia que versava sobre um possível tráfico de drogas 

que ocorria na rua das resedas. As GUPM deslocaram no referido 

endereço e foi abordado um motociclista em um amoto vermelha com baú 

(identificado como Tcharles Henrique Ramos da Silva) e dentro do baú foi 

localizada uma porção grande de uma substância análoga a maconha e 

fomos informados pelo Condutor que havia acabado de entregar uma 

certa quantia da mesma substância na casa de frente do suspeito Julio 

Cesar, que segundo informações anônimas, o Tcharles pegou a droga de 

um fornecedor no bairro Alto da Glória e trouxe para o Julio Cesar Vender, 

ficando aquele com um pedaço da droga para consumo próprio, onde 

após abordagem, foi feito adentramento na residência de nº 516 (onde 

mora o conduzido Julio Cesar) e foi localizada um tablete de substância 

análoga à maconha e uma espingarda calibre 32, 4 munições de mesmo 

calibre e 2 munições de revolver calibre 32, além de demais petrechos 

para recarga de cartuchos para uso em arma de fogo embaixo de uma 

cama em um dos quartos da casa, foram conduzidos 4 suspeitos que 

estavam no interior da casa juntamente com o condutor da motocicleta à 

delegacia para que as devidas providências sejam tomadas” [sic, f. 09].

Em sua defesa, o réu Júlio César Santos aduziu, em síntese, não ser 

traficante de drogas, mas apenas mero usuário de substância 

entorpecentes, arguindo, ainda, que estava de partida para a fazenda 

aonde trabalha e levaria consigo as 06 trouxinhas de substância 

entorpecente para consumo próprio.

Por usa vez, o réu Tcharles Henrique Ramos da Silva alegou, em resumo, 

que já foi usuário de entorpecentes e “ia receber cinco gramas” de 

substância entorpecente análoga à maconha, do réu Júlio Cesar Santos, 

como pagamento por uma dívida decorrente de compra e venda de uma 

bicicleta, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Na espécie, a testemunha Selma Laurenço do Nascimento Santos, mãe do 

réu Júlio Cesar Santos, ratificou em juízo o seu depoimento prestado 

perante a autoridade policia, no sentido de que o réu Júlio Cesar Santos é 

traficante e usuário de substancia entorpecente:

“Que é mãe do indiciado Júlio Cesar Santos e Celio Gaudêncio; que este é 

um bom filho e não lhe dá problema; que o acusado Júlio Cesar é usuário 

de drogas e traficante; que constantemente, o Júlio Cesar vende droga 

para os seus amigos; que a vítima já não tem mais paz na sua casa; que 

nos últimos dias seu filho (Júlio Cesar) levou dois amigos menores para 

morar no seu quarto (que fica separado do restante da casa) tirando 

assim o sossego da vítima; que o Júlio Cesar não trabalha, e nem os dois 

amigos também; que passam o dia vendendo drogas para arrumar 

dinheiro” [sic, g. n. – f. 12].

“[Promotor: a senhora estava lá no dia da prisão?] Testemunha: Estava no 

trabalho. Na casa fazendo faxina. [Promotor: o que a senhora sabe dizer 

sobre a conduta do Júlio?] Testemunha: Quando eu saí de casa era meio 

dia e vinte, o fato aconteceu era uma e pouco, que invadiram a minha casa 

[Promotor: aqui no depoimento da senhora na polícia, consta que o 

acusado Júlio é usuário de drogas e traficante, constantemente o Júlio 

Cesar vende droga para os seus amigos...] Testemunha: Minha casa era 

bem movimentada [Promotor: Então a senhora disso isso aqui na 

delegacia?] (testemunha sinaliza positivamente com a cabeça – 03’19’’) 

[Promotor: (...) que Júlio Cesar não trabalha e nem os seus dois amigos 

também que passam o dia vendendo droga para arrumar dinheiro. É 

verdade?] (testemunha sinaliza positivamente com a cabeça – 03’45’) (...) 

[Promotor: É isso aqui que a senhora disse lá na polícia?] Testemunha: Foi 

[Promotor: E a senhora sabia... porque a senhora disse é do comercio de 

entorpecentes... fazia muito tempo já que estava esse problema?] 

Testemunha: Então, eu mudei naquela casa tem um ano e dois meses (...) 

mas antes ele trabalhava, ai depois foi arrumar essas amizades, 

amizades, amizades... foi indo, foi indo... deu nisso aí [Promotor: Mas 

quanto tempo antes? Uns dois meses, três meses...?] Testemunha: Não 

sei... sei que ele tinha muitas amizades [Promotor: e esse dinheiro que ele 

arrumava lá? Ele chegava a ajudar na casa?] Testemunha: Não (...) 

[Promotor: ele vendia e ficava com o dinheiro?] Testemunha: Não sei o que 

acontecia, mas dentro de casa não [Promotor: e esse outro menino?] 

Testemunha: Qual outro menino [Promotor: que estava aqui agora e saiu? 

Nesse dia a senhora...] Testemunha: Ele estava na minha casa [Promotor: 

ele está morando lá também?] Testemunha: Não [Promotor: Pelo que 

consta da denúncia aqui, o Tcharles teria levado essa droga lá para o Júlio 

vender. O Júlio e os adolescentes ?] Testemunha: Foi uma denúncia que 

chegou... na hora em que aconteceu tudo isso eu não estava em casa, eu 

estava no trabalho [Promotor: E essa arma?] Testemunha: Eu não sei (...) 

[Juiz: E eles iam com frequência lá para fazer uso de drogas então 

(referindo-se aos menores Wesley e Wemerson)?] Testemunha: Sim [Juiz: 

Outras pessoas também iam com frequência lá para fazer uso?] 

Testemunha: Mais eram esses [Juiz: mais esses dois, mas tinham outras 

pessoas também que iam?] Testemunha: Tinham” [sic – depoimento judicial 

de Selma Laurenço do Nascimento Santos, fls. 128/129].

O próprio Júlio Cesar Santos confessou em seu depoimento judicial que 

comprou a substância entorpecente “de um cara do Alto da Glória”, que os 

adolescentes Wesley Gomes Leandro e Wemerson Thaillon do Prado Silva 

faziam uso de substância entorpecentes em sua casa, relatando, ainda, 

que o réu Tcharles Henrique Ramos da Silva receberia R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) pela entrega da droga:

“[Juiz: o Senhor é usuário de drogas há quanto tempo?] Réu: Desde os 14 

(...) vendendo não. Sou só usuário; trabalho pra manter meu vício (...) 

[Juiz: o senhor comprou a droga de quem?] Réu: Um cara do Alto da Glória 

lá [Juiz: do Tcharles?] Réu: Não. Dum cara do Alto da Glória [Juiz: E quem 

entregou para o senhor foi o Tcharles?] Réu: É. [Juiz: Ele foi o Motoboy 

que entregou, é isso?] Réu: É. [Juiz: Ele entregou quanto de droga para o 

senhor?] Réu: Ah, não sei muito bem porque eu não ‘manjo’; sou usuário... 

[Juiz: o senhor comprou quanto?] Réu: Eu? Eu comprei só quatrocentos, 

mas veio a mais [Juiz: Veio um bônus, então, veio a mais oitenta e dois 

gramas?] Réu: Isso, que eu ia levar pra fazenda [Juiz: o senhor 

comprovou de um cara do Alto da Glória e foi entregue pelo Tcharles?] 

Réu: ‘Uhum’ (sinalizando positivamente com a cabeça) [Juiz: Quantas 

vezes que o Tcharles entregou droga lá?] Réu: Primeira vez [Juiz: e esse 

sujeito que o senhor compra lá? O senhor sempre compra dele a 

maconha?] Réu: Não (...) conhecia o Tcharles só do futebol mesmo [Juiz: 

Ele é usuário de Drogas também ou não?] Réu: É. Os menores consumiam 

as drogas na casa do réu Júlio Cesar (fornecia a droga sem cobrar para 

os menores). (...) (Tcharles) ia receber 150,00 pela entrega da droga 

(06’49’’)” [sic – depoimento judicial de Júlio Cesar Santos, fls. 128/129].

Assim, a versão do réu Tcharles Henrique Ramos da Silva, segundo se 

apurou, restou isolada nos autos, pois o tablete (porção maior) da 

substância entorpecente análoga à maconha apreendida (fls. 31/32) já 

estava dentro do baú de sua motocicleta no momento da abordagem 

policial, e o réu Júlio Cesar Santos confessou que comprou a droga “de 

um cara lá do Alto da Glória” [sic], afirmando que o acusado Tcharles 

receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela entrega do 

entorpecente.

De igual forma, a alegação do réu Júlio Cesar Santos, no sentido de que 

seria apenas usuário de drogas, resta isolada do conjunto probatório 

auferido na instrução processual, sobretudo diante do depoimento da 

testemunha Selma Laurenço do Nascimento Santos (mãe do réu Júlio 

Cesar), demonstrando que, além do fornecimento gratuito de drogas para 

os adolescentes Wesley Gomes Leandro e Wemerson Thaillon do Prado 

Silva (confessado pelo réu Júlio Cesar), havia, em verdade, dedicação à 

mercância de substâncias entorpecentes em relação a terceiros.

Por conseguinte, uma vez que divorciadas de todas as demais provas 

produzidas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, não há como 

acolher as singelas negativas apresentadas pelos réus Júlio César Santos 

e Tcharles Henrique Ramos da Silva, porquanto evidente que ambos 

praticaram o crime de tráfico, consistente, respectivamente, em manter em 

depósito e transportar drogas, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, inclusive, envolvendo os 

adolescentes Wesley Gomes Leandro e Wemerson Thaillon do Prado 

Silva, incidindo, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, 

VI, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, embora satisfatoriamente comprovado o tráfico de drogas no 

acervo probatório, a mesma certeza não se vê quando ao delito capitulado 

no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, visto que não há elementos nos autos 
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que possam demonstrar de fato os réus Júlio Cesar Santos e Tcharles 

Henrique Ramos da Silva associaram-se para a prática do crime de tráfico.

Sem embargo de eventual associação para o tráfico entre os réus e 

terceiros não identificados nos autos, in casu, não há provas da 

estabilidade e permanência da associação para o tráfico entre os réus 

Júlio Cesar Santos e Tcharles Henrique Ramos da Silva, razão pela qual 

não assiste razão ao Ministério Público em relação à conduta prevista no 

art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, consoante entendimento 

jurisprudencial do TJPR (q. v. Ap. nº 24179220168190087, Relator: Des. 

Antônio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 28.9.2017, p. 

19.10.2017).

Do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, imputado ao réu Júlio 

Cesar Santos.

Com relação à materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma 

de fogo de uso permitido, por se tratar de delito “de mera conduta” e 

perigo abstrato, restou também comprovada vez que o acusado Júlio 

César Santos confessou que a arma de fogo tipo espingarda, calibre 

nominal 32 (trinta e dois), marca não identificada, número de série 186862, 

apreendida em 19.3.2018 (fls. 31/32), era sua, possuindo e mantendo 

consigo esta arma, artefatos (unidades de espoleta e um frasco e pólvora 

quase cheio) e cartuchos. Além disso, demonstrou-se, por meio da 

perícia, que a arma de fogo é apta a realizar disparos, conforme Laudo 

Pericial nº 500.2.03.2018.005180-01, elaborado em 16.4.2018 (fls. 

110/113) pelo perito criminal oficial Fabiano César Cardoso.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

os acusados Tcharles Henrique Ramos da Silva, como incurso no art. 33, 

caput c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e Júlio Cesar Santos, como 

incurso nos arts. 33, caput c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da 

Lei nº 10.826/2003, absolvendo-os, contudo, em relação ao crime previsto 

no art. 35, caput, da Lei de Drogas.

Passo a dosimetria da pena do réu Tcharles Henrique Ramos da Silva:

Pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo 

normal para o tipo. No tocante aos antecedentes, em consulta ao sistema 

informatizado de dados “Apolo” e ao site do TJMT, constata-se que o 

acusado não responde a outras ações penais. No que diz respeito à 

conduta social e à personalidade, o réu não possui outros registros 

criminais, não havendo, também, outros fatos que desabonem a sua 

conduta social; todavia, não demonstra arrependimento pelos crimes 

cometidos, porquanto apesar das provas, não assumiu a responsabilidade 

por sua conduta antijurídica. Os motivos do crime estão relacionados à 

ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto 

às circunstâncias do crime, constata-se que foram apreendidas 482,6 

(quatrocentos e oitenta e dois gramas e seis decigramas) de substância 

entorpecente denominada maconha, circunstância que, em conjunto com 

as demais acima mencionadas, também deve ser levada em consideração 

para a fixação da pena base. Por fim, com relação ao comportamento da 

vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste 

ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram 

um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, 

isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) 

dias-multa.

Na segunda fase, está presente a circunstância agravante da 

reincidência, nos termos do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, porquanto 

o tráfico de drogas imputado ao acusado envolve 02 (dois) adolescentes, 

razão pela qual exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), 

resultando num total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 

606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a pena 

deverá ser reduzida em 1/6 (um sexto), consolidando-se no total de 06 

(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 505 

(quinhentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese o 

disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, no sentido de que a pena dos 

crimes hediondos e equiparados será cumprida inicialmente em regime 

fechado, a fixação ex lege do regime inicial fechado, com base apenas na 

referida determinação legal, é inconstitucional, devendo ser ponderadas, 

também, as disposições do art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do STF, in verbis:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. 

TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIO-NALIDADE DO 

ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. 

É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 

8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da 

condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código 

Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido” [sic] – STF: 

ARE nº 1.052.700/MG, Relator: Min. Edson Fachin, Plenário, j. 01.02.2018, 

p. 01.02.2018.

Assim, comungando do referido entendimento jurisprudencial e 

considerando a primariedade e bons antecedentes do réu Tcharles 

Henrique Ramos da Silva, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, 

do CP, o regime de cumprimento deverá ser o inicial semiaberto e, 

considerando-se o tempo de prisão provisória (artigo 387, § 2º, do CPP) – 

45 (quarenta e cinco) dias –, remanesce o cumprimento de 06 (seis) anos, 

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Passo a dosimetria da pena do réu Júlio Cesar Santos:

Pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo 

normal para o tipo. No tocante aos antecedentes, em consulta ao Sistema 

“Apolo” e ao site do TJMT, verificam-se que o réu já respondeu a um 

procedimento para apuração de ato infracional (cód. 326280, que tramitou 

perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da 

comarca de Sinop/MT, sendo declarado extinto em 07.8.2018 pela 

concessão de remissão – arts. 126 e 180, II, do ECA) e ainda possui uma 

medida cautelar de medidas protetivas em seu desfavor (cód. 321089), 

decorrente de representação criminal feita pela sua própria mãe 

(testemunha Selma Lourenço do Nascimento Santos), entretanto mercê da 

súmula 444 do STJ e do disposto no art. 127 do ECA, não servirão para 

agravar a pena-base. No que diz respeito à conduta social e à 

personalidade, além dos processos acima mencionados, o réu não possui 

outros registros criminais, todavia, demonstra inclinação para a 

criminalidade, não tendo comprovado qualquer ocupação lícita, e não 

demonstra arrependimento pelos crimes cometidos. Os motivos do crime 

estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, 

próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que 

foram apreendidos 482,6g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e seis 

decigramas) de substância entorpecente denominada maconha. Por fim, 

com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo 

abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da 

conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram 

um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, 

isto é, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 530 (quinhentos 

e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da circunstância agravante 

prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (porquanto o tráfico de 

drogas imputado ao acusado envolve 02 adolescentes) e da circunstância 

atenuante prevista no art. 65, I, do CP (pois o réu ainda é menor de 21 

anos de idade, nascido em 04.01.2000), razão pela qual, mediante 

compensação entre a atenuante e agravante susomencionada, mantenho 

a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 530 

(quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não estão presentes quaisquer causas de aumento ou 

diminuição de pena, cabendo ressaltar que o réu Júlio Cesar Santos não 

preenche os requisitos legais para o reconhecimento da causa de 

diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente 

a dedicação às atividades criminosas , devendo a pena se consolidar no 

total de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e 515 (quinhentos e 

quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente na época dos fatos.

Pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 8.072/1990.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo 

normal para o tipo. No tocante aos antecedentes, em consulta ao Sistema 

“Apolo” e ao site do TJMT, verificam-se que o réu já respondeu a um 

procedimento para apuração de ato infracional (cód. 326280, que tramitou 

perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da 

comarca de Sinop/MT, sendo declarado extinto em 07.8.2018 pela 

concessão de remissão – arts. 126 e 180, II, do ECA) e ainda possui uma 
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medida cautelar de medidas protetivas em seu desfavor (cód. 321089), 

decorrente de representação criminal feita pela sua própria mãe 

(testemunha Selma Lourenço do Nascimento Santos), entretanto mercê da 

súmula 444do STJ e do disposto no art. 127 do ECA, não servirão para 

agravar a pena-base. No que diz respeito à conduta social e à 

personalidade, revela-se propenso à prática delitiva. Quanto às 

circunstâncias, as consequências e os motivos do crime foram normais 

para a espécie. Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de 

norma de perigo abstrato e que prescindem da comprovação da 

ocorrência de perigo concreto, deixo de valorar neste ponto.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram 

resultado levemente desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do 

mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 15 

(quinze) dias-multas.

Na segunda, considerando que o acusado confessou espontaneamente o 

crime na audiência realizada em (fls. 128/129) e possui menos de 21 (vinte 

e um) anos, à luz do disposto no art. 65, I e III, “d”, do CP, reduzo 04 

(quatro) meses da pena privativa de liberdade que lhe é imposta, 

perfazendo uma pena de 01 (um) ano de detenção e 15 (quinze) 

dias-multa.

Na terceira fase, à míngua da presença de quaisquer causas de aumento 

e diminuição de pena, deve a pena consolidar-se em 01 (um) ano de 

detenção e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Destarte, o total das penas privativas de liberdade e pecuniárias impostas 

ao réu Júlio Cesar Santos perfazem 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de 

reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, 

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento da pena, embora a pena cominada 

seja inferior a 08 (oito) anos, a dedicação à atividade criminosa, 

reconhecida na terceira fase da dosimetria para ilidir a causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, existência 

de condenação anterior configuradora da reincidência, ilide a fixação de 

regime de cumprimento de pena diverso do fechado, consoante 

entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA 

SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. DEDICAÇÃO À 

ATIVIDADE CRIMINOSA CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE PARA 

AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNS-TÂNCIA 

JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME 

INICIAL MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - O 

col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitu-cional o art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 8.072 /90 - com redação dada pela Lei n. 11.464 /07. Por 

conseguinte, não é mais possível fixar o regime prisional inicial fechado 

com base no mencionado dispositivo. Para tanto, deve ser observado o 

preceito constante do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. II - In casu, a 

dedicação à atividade criminosa foi considerada na terceira fase da 

dosimetria da pena para impedir a incidência da redutora contida no § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Logo, a presença de circunstância 

desfavorável impede a fixação de regime diverso do fechado, nos termos 

do art. 33, §§ 2º e 3º, do art. Código Penal, do art. 42 da Lei n. 11.343/06, 

apesar de ser o paciente primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo 

legal. Agravo regimental desprovido” [sic, g. n.] – STJ: AgRg no HC nº 

432.744/SP, Relator: Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 05.4.2018, p. 

10.4.2018.

Com efeito, comungando do referido entendimento jurisprudencial, 

considerando que foi reconhecida a dedicação de Júlio Cesar Santos às 

atividades criminosas (inclusive, atingindo 02 adolescentes, que 

permaneciam na casa do acusado e, no mínimo, faziam uso de drogas, 

que lhes eram fornecidas gratuitamente por ele), mesmo considerando-se 

o tempo de prisão provisória (artigo 387, § 2º, do CPP), o regime de 

cumprimento deverá ser o inicial fechado, nos termos dos arts. 33, § 3º e 

59, caput, do Código Penal c.c. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, parágrafo único, do CPP, 

considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução 

processual, estando, ainda, presentes os requisitos da prisão preventiva, 

consubstanciados na existência de materialidade e autoria delitiva, 

comprovadas após cognição exauriente e evidenciada a necessidade da 

custódia cautelar como garantia da ordem pública, devido às 

circunstâncias do crime, conduta social e personalidade do agente, já 

mencionadas na dosimetria acima, não concedo ao condenado Júlio Cesar 

Santos o direito de apelar em liberdade, mantendo-o, portanto, segregado.

Destruam-se a amostra de entorpecente reservada para contraprova 

(480,5g), lacrada nos envelopes nº 04003673 e 04003675 (f. 37), 

procedendo-se nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1.499 

da CNGCGJ/MT, oficiando-se à autoridade policial para tanto.

Quanto à motocicleta “Honda CG 150 Fan Esdi, cor Vermelha, ano 2014, 

placa QBF-8470/MT, VIN9c2kc1680er038283”, em consulta ao banco de 

dados da Receita Federal e do Detran/MT, por intermédio dos sistemas 

informatizados “Infoseg – SINESP” e “Renajud”, constata-se que o referido 

veículo está registrado em nome de Lindomar Fernandes de Azevedo, CPF 

nº 85660582168.

 Embora não haja registros de roubo ou furto nos referidos bancos de 

dados, analisando detidamente os autos, infere-se que sequer foram 

apreendidos os documentos do veículo (CRV, CRLV e DUT), revelando-se, 

ao menos por ora, precipitada e inoportuna a declaração de perdimento da 

motocicleta apreendida.

Assim, mercê do disposto no art. 122, “caput”, do CPP, determino a 

intimação do proprietário da motocicleta (endereço nos extratos anexos) 

para, querendo, manifestar-se, em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo de 

90 (noventa) dias (contados a partir do trânsito em julgado da sentença) e 

não reclamada a motocicleta, proceda-se conforme disposto no art. 123, 

“caput”, “in fine”, do CPP e arts. 1.489 e seguintes da CNGCGJ/MT.

Com relação às 02 (duas) munições de calibre nominal 32 (trinta e dois) 

S&WL e 01 (um) dos cartuchos de calibre nominal 32 (trinta e dois), marca 

CBC, apreendidos (f. 23), constata-se que estes foram inutilizados 

durante a perícia realizada em 16.4.2018 (fls. 110/113). Atinente à arma de 

fogo (espingarda, calibre nominal 32, número de série 186862), o “estojo 

de munição de calibre nominal 32 da marca CBC”, o “frasco contendo o 

restante da pólvora”, os “artefatos de chumbo” e o “recipiente contendo o 

restante das espoletas, devolvidos ao requisitante com lacre de 

segurança nº 04005285” [sic, f. 112], decorrido o prazo de 90 (noventa) 

dias (a contar da data do trânsito em julgado desta sentença penal 

condenatória) sem reclamação do legítimo proprietário (CP 122, caput), 

encaminhe-se, com urgência, à Unidade do Exército Brasileiro, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças 

armadas, consoante art. 1479 da CNGCGJ/MT .

 Ainda, declaro o perdimento dos valores apreendidos (R$ 122,00 – fls. 

31/33), uma vez evidenciada a prática de mercancia de entorpecentes 

pelo acusado e não comprovada a origem lícita do numerário, devendo, 

após o trânsito em julgado da sentença, ser revertido ao Fundo Estadual 

sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 

10.057/2014 e art. 63, da Lei nº 11.343/2006.

Inerente aos demais bens móveis descritos em 17.4.2018 (f. 49) – 

“Lanterna pequena 1500W”, “Luneta Tasco”, “Aparelho celular, marca 

MOTOROLA, sem IMEI legível, sem bateria, cor prata e verde”, “Aparelho 

celular, marca SAMGUNG, IMEI 353957075778997” e “02 (duas) carteiras 

de cor preta” [sic] – em observância ao artigo 120 do CPP, determino a 

restituição dos bens à Selma Laurenço do Nascimento Santos (mãe do réu 

Júlio Cesar Santos), qualificada nos autos (f. 12), mediante termo nos 

autos e a devida comprovação de propriedade (notas fiscais) dos 

aparelhos celulares.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória do condenado preso (Júlio 

Cesar Santos), nos termos do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT.

Preclusa a via recursal ordinária, expeçam-se as guias definitivas de 

ambos os condenados, procedendo-se às devidas comunicações nos 

termos do artigo 982, § 1º e 983, §§ 1º a 7º, todos da CNGCGJ/MT, 

lançando-se o nome dos réus Júlio Cesar Santos e Tcharles Henrique 

Ramos da Silva no rol dos culpados.

Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno os réus ao pagamento das 

custas processuais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323969 Nr: 5598-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 
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OAB:MT/19.211, TATIARA PAES REIS - OAB:24.053/O

 CERTIFICO, nesta data, que o Embargos de Declaração oposto nestes 

autos é tempestivo, razão pela qual INTIMO os advogados dos réus da 

sentença proferida nas fls. 141/148v, bem como para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos Embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 307626 Nr: 13254-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 Por todo o exposto, constatando que o conjunto probatório é 

suficientemente robusto e apto a sustentar o édito condenatório, julgo 

procedente a denúncia e condeno o acusado Josemar de Andrade como 

incursos nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 14 da 

Lei nº 10.826/2003.Passo a dosimetria da pena do réu.Pelo crime previsto 

no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.(...) devendo a pena 

consolidar-se em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.Pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003 (...) 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar (...) o 

regime de cumprimento deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º 

“a” e § 3º do Código Penal c.c. art. 42 da lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 1º, 

da Lei nº 8.072/90 (crimes hediondos).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 335807 Nr: 13354-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CARDOSO DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:24202/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que o réu indicou na certidão f. 54 o 

advogado dr. WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB/MT 24202/O (telefone 

99633-4060), INTIMO-o a manifestar nos autos, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173373 Nr: 8569-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do reeducando para, 

no prazo legal,manifestar-se nos autos acerca dos documentos novos 

juntados.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 240306 Nr: 12177-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIST, GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Seger Sauer - 

OAB:OAB/RS 86.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Ante o exposto:

I – DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para o efeito de deferir a 

guarda unilateral da criança M. I. S. T. em favor da requerente G. A. S. 

Expeça-se termo de guarda;

II - Defiro assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 463 da CNGC e 

art. 141 do ECA;

III - Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II);

IV - Oficie-se ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) para atendimento ao requerido pelo Ministério Público à fl. 160, no 

prazo de 10 (dez) dias;

V – Retifique-se a renumeração dos autos a partir da fl. 160;

VI - Determino a realização de estudo psicossocial com o requerido, 

devendo a equipe multiprofissional observar a estadia deste no Brasil e 

viabilizar a diligência para o período;

VII – Designo audiência de conciliação para o dia 11 de outubro de 2018, 

às 14h;

VIII – Havendo o requerido comparecido espontaneamente ao processo 

(fls. 144-147), suprida está a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do 

NCPC e fluído o prazo para contestação a partir de então. Entretanto, em 

atenção à prevalência do princípio do melhor interesse da menor, reabro o 

prazo de 10 (dez) dias, para que o requerido ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e rol de testemunhas, na forma 

do art. 158 do ECA;

IX – Quanto ao pedido de extração de cópia dos autos, anoto que o 

presente feito tramita em segredo de justiça e inexiste qualquer 

comprovação de que a pessoa representada às fls. 153-154 se trata de 

pai socioafetivo da requerente criança, a fim de legitimar interesse na 

solução da lide, em consonância com o art. 206 do ECA. Por tais razões, 

indefiro o pedido da fl. 152;

X – Intimem-se as partes e o Ministério Público para ciência da decisão e 

comparecimento à audiência designada, devendo o requerido ser intimado 

por intermédio do advogado subscritor do pedido das fls. 144-147, que 

deverá apresentar procuração no início do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 240306 Nr: 12177-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIST, GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Seger Sauer - 

OAB:OAB/RS 86.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Intimação do advogado Reinaldo Américo Ortigara, OAB-MT 9552, para 

ciência do despacho de fls. 183/184: "(...) IX – Quanto ao pedido de 

extração de cópia dos autos, anoto que o presente feito tramita em 

segredo de justiça e inexiste qualquer comprovação de que a pessoa 

representada às fls. 153-154 se trata de pai socioafetivo da requerente 

criança, a fim de legitimar interesse na solução da lide, em consonância 

com o art. 206 do ECA. Por tais razões, indefiro o pedido da fl. 152; (...)"

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002210-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

LICENIR DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN ISRAEL DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação de 

Audiência Processo: 1002210-71.2018.8.11.0041; Valor causa: $937.00; 

Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, em razão da designação do MM. Juiz, titular desta Vara, 

como Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral (Portaria nº 

1.174/2018-PRES), e que estará afastado de suas funções jurisdicionais 

perante a 1ª Vara de Família e Sucessões, no período de 17 a 21/09/2018, 

em razão de viagem a serviço do TRE-MT., fica a audiência redesignada 

para o dia 21/11/2018, às 15h30min. VÁRZEA GRANDE, 18 de setembro 

de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006399-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

EDVANIL DAS DORES VITALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA DE ALMEIDA VITALINO (REQUERIDO)

ANTONIO LOURENCO VITALINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação de Audiênia 

Processo: 1006399-15.2018.8.11.0002; Valor causa: $1,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, em razão da designação do MM. Juiz, titular desta Vara, 

como Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral (Portaria nº 

1.174/2018-PRES), e que estará afastado de suas funções jurisdicionais 

perante a 1ª Vara de Família e Sucessões, no período de 17 a 21/09/2018, 

em razão de viagem a serviço do TRE-MT., fica a audiência redesignada 

para o dia 22/11/2018, às 15h30min. VÁRZEA GRANDE, 18 de setembro 

de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003544-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRAGA (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PIMENTEL BRAGA (REQUERIDO)

TAISE PIMENTEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1003544-34.2016.8.11.0002; Valor causa: $5,425.73; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Revisão, Tutela e 

Curatela, Intimação / Notificação]; Certifico que decorreu o prazo de 

suspensão deferido, razão pela qual, intimo a parte autora para 

manifestar-se no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018 

ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004423-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS RIGONATO BENTO (REQUERENTE)

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

JURANDIR RODRIGUES BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação de 

Audiência Processo: 1004423-70.2018.8.11.0002; Valor causa: 

$39,862.00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Alimentos, 

Dissolução]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que, em razão da designação do MM. 

Juiz, titular desta Vara, como Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional 

Eleitoral (Portaria nº 1.174/2018-PRES), e que estará afastado de suas 

funções jurisdicionais perante a 1ª Vara de Família e Sucessões, no 

período de 17 a 21/09/2018, em razão de viagem a serviço do TRE-MT., 

fica a audiência redesignada para o dia 22/11/2018, às 16:00 horas. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de setembro de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000796-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. J. (REQUERENTE)

D. M. L. (ADVOGADO(A))

M. W. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. MARITANIA WUDARSKI DE JESUS e LUDSON DE JESUS, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, estabelecendo a guarda e alimentos ao filho menor, 

regulamentando, ainda, o exercício da visitação. Com o pedido inicial 

vieram os documentos necessários para a tramitação do feito. Instado a 

se manifestar, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à homologação (id. 12035501). Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os 

pedidos merecem ser acolhidos, em razão do caráter de consensualidade 

que se reveste a demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. {...} § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima 

esposado, importante ressaltar que desnecessária a comprovação do 

lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual 

redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo 

menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do exposto, 

pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos 

consta, acolho, com base no artigo 487, III, ‘b’ do código de processo civil, 

o pedido formulado por MARITANIA WUDARSKI DE JESUS e LUDSON DE 

JESUS, para DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham 

e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 

226 § 6º da Constituição federal. Homologo o acordo celebrado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos acima 

expendidos. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

Maritania Wudarski. Com relação aos alimentos, nos termos do acordo 

celebrado, informam que o genitor pagará o plano de saúde da criança no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e que as demais 

despesas com vestuário, material escolar, remédios e lazer, serão 

divididas igualmente entre os genitores. A guarda será exercida pelos 

genitores de forma compartilhada, e que o menor residirá com o genitor, de 

modo que a convivência com a genitora será exercida livremente. 

Informando, ainda, que durante as férias escolares o menor ficará 

alternadamente com os genitores. Cientifique-se o Ministério Público. Isento 

os requerentes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base 

forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). Depois de feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 449 de 521



Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007103-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1007103-62.2017.8.11.0002; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Certifico que, devidamente citada 

por edital, decorreu "in albis" o prazo para a parte Requerida apresentar 

contestação, razão pela qual, intimo a parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005298-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA BISCOLI DE JESUS (REQUERENTE)

POLIANA DA SILVA BISCOLI DE SOUZA (REQUERENTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVA BISCOLI (REQUERENTE)

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIONE QUERINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. WaGNER SILVA BISCOLI, ANA PAULA DA SILVA BISCOLI DE 

JESUS E POLIANA DA SILVA BISCOLI DE SOUZA, todos devidamente 

qualificados nos autos, ingressaram perante este juízo com pedido de 

arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Lucione Querina da 

Silva, falecida ab intestado em 28.3.2015. Com a inicial vieram os 

documentos necessários à instrução do feito, inclusive a certidão de óbito 

da falecida e procuração dos herdeiros e cônjuges. Juntaram, ainda, o 

documento do único bem integrante do acervo (evento n.º 9006739). Por 

decisão, determinou-se a emenda da exordial com o fito de se adequar o 

feito ao procedimento previsto no artigo 664, do Código de Processo Civil 

(evento n.º 9060184). Emenda à inicial fora colacionada ao feito (evento 

n.º 10150332), juntando, entre outros documentos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas, bem como comprovante de isenção do ITCD e 

certidão de inexistência de testamento. Por petição constante do evento 

n.º 10150361, os herdeiros e inventariante apresentaram esboço de 

partilha, além de renúncia dos herdeiros ANA PAULA DA SILVA BISCOLI 

DE JESUS e POLIANA DA SILVA BISCOLI DE SOUZA. É o relatório. Decido. 

As partes são maiores e capazes (artigo 659, CPC), tendo apresentado a 

certidão de óbito da ‘de cujus’; indicaram inventariante, declararam os 

títulos dos herdeiros e apresentaram o único bem que compõe o espólio, 

ao qual foi atribuído o respectivo valor para fins de partilha (artigo 660 

incisos I, II e III CPC), cujo plano foi consensualmente apresentado, 

corroborado pelas renúncias abdicativas das herdeiros ANA PAULA DA 

SILVA BISCOLI DE JESUS e POLIANA DA SILVA BISCOLI DE SOUZA. 

Salienta-se que - no que concerne às renúncias - a interpretação do artigo 

1.806, do CC, que exige escritura pública para as renúncias de direito, 

deve ser em sintonia com a regra do artigo 108, do mesmo diploma legal, 

que a exige apenas para os atos de valor superior a 30 salários mínimos, 

e no caso dos autos, vejo que os quinhões renunciados são de valores 

inferiores, razão porque dispenso a formalização do ato por escritura 

pública e declaro válidas as renúncias realizadas neste feito. Ademais, os 

interessados fizeram juntar aos autos documentos que atestam a 

inexistência de débitos fiscais em relação ao bem móvel cuja partilha é 

pretendida, anteriores a abertura da sucessão (CPC, artigo 659). Deste 

modo, HOMOLOGO (Artigos 653 e 659, do CPC), por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o presente ARROLAMENTO 

sumário, nos moldes informados (evento n.º 10150361), dos bens 

deixados por Lucione Querina da Silva, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em 

julgado e, após a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pagamento 

dos tributos, que deverá ser intimada para esse único fim (CPC, artigo 659, 

§2º), expeça-se o respectivo alvará de transferência. defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento 

das custas judiciais (art. 99, § 6º do NCPC). Cumpridas as diligências e 

procedidas as anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005080-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR SOARES DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ARAÚJO e ANDRÉ LUIZ 

GOMES DE ARAÚJO, qualificados nos autos, ingressaram perante este 

juízo com pedido de inventário dos bens deixados por MOACIR SOARES 

DE ARAÚJO, por ocasião de seu falecimento, ocorrido em 24/08/2016. 

Esclarecem os requerentes que o inventariado deixou esposa e um filho, 

ora primeiro e segundo requerentes; deixou bens imóveis, e não deixou 

dívidas e tampouco testamento. O processo foi recebido e na ocasião 

nomeou-se inventariante MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ARAÚJO. O 

herdeiro ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO, renunciou ao acervo 

hereditário em favor da primeira requerente, conforme termo de renúncia 

de Id. n. 5918241, na forma do art. 1.806 do CPC. Dentre os documentos 

que instruem o pedido, foram juntados documentos comprobatórios da 

aquisição / propriedade dos imóveis, bem como dos valores deixados em 

conta bancária, conforme resposta de ofício de Id. n. 9967527. Certidões 

negativas de débitos em Id. n. 4974220 Intimada, a Fazenda Pública deixou 

de se manifestar – Id. n. 13820426. É o relatório. Decido. Da análise do 

autos, verifica-se que a inventariante era casada com o de cujus, com o 

qual teve 01 (um) filho, o qual renunciou aos direitos hereditários em favor 

da genitora, ora inventariante, sendo, esta, pois, a única legitimada para 

suceder os bens do espólio. Ademais, não há nenhum empecilho ao 

acolhimento do pedido, consoante a dicção do artigo 659 do NOVO Código 

de Processo Civil, vez que há regularidade processual, já que foram 

juntados todos os documentos que atestam a aquisição/propriedade dos 

bens imóveis cuja adjudicação se pretende. Em contrapartida, vê-se que 

não há nos autos prova de isenção ou recolhimento do ITCD e tampouco 

manifestação da Fazenda Pública estadual. Todavia, conforme dispõe o 

artigo 662 do NCPC, 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. Neste sentido preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em 

sua obra “Novo Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor”, em comentário ao art. 662 do CPC: “Art. 662: 1 “Imprimido ao feito o 

rito sumário do arrolamento, é defesa a intervenção da Fazenda Pública, a 

teor do disposto no art. 1.034 e §§ do CPC” (Ajuris 78/462). Segue-se daí 

que a Fazenda do Estado não pode pretender indicar assistente técnico 

em avaliação dos bens, determinada pelo juiz por haver divergência entre 

os herdeiros (RJTJERGS 140/166)”. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - 

ARROLAMENTO SUMÁRIO - DISCUSSÃORELATIVA A IMPOSTO SOBRE 

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - TESE DEDECADÊNCIA DO 

LANÇAMENTO - INADMISSIBILIDADE. A possibilidade de as instâncias 

ordinárias de jurisdição conhecerem da matéria de ordem pública de ofício, 

a qualquer tempo, não as autoriza a examinar pretensão tributária no 

âmbito de arrolamento sumário, haja vista a incompatibilidade da medida 

com o procedimento de jurisdição voluntária e máxime ante a expressa 

vedação legal. 3. Recurso especial não provido. (STJ – 2ª T., REsp: 

1223265, Ministra ELIANA CALMON, j. 18.4.13, DJ 25.4.13) Deste modo, 

ponderando-se pela rápida solução da matéria posta em juízo, seria um 

contrassenso o judiciário ficar a mercê da manifestação da fazenda 

pública ou servir como fiscal de eventuais débitos perante ela, até porque 

o arrolamento é um procedimento especial, que tem por natureza 

relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas falecidas entre seus 

herdeiros e legatários. Não tendo caráter contencioso, manda a lei que o 

juiz decida todas as questões de direito e também as de fato, quando este 

se achar provado por documento, devendo as questões que demandarem 

alta indagação ou que dependerem de outras provas, ser discutidas, 

provadas e decididas pelas vias ordinárias, o que vale dizer, mediante 

ações próprias. Assim, em conformidade com o disposto no artigo 659 e 

seguintes do novo Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos 
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os requisitos básicos para o procedimento de arrolamento. Vejamos: “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.” 

Ainda no mesmo sentido. “Partilha amigável. Se os herdeiros forem 

maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível será a partilha 

amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, por termo nos 

autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em qualquer caso 

será imprescindível a assinatura do instrumento por todos os interessados 

ou por procurador com poderes especiais “(RT, 622:715). Diante do 

exposto, homologo a partilha amigável (arts. 653 e 659, do NCPC) de Id. n. 

4973869, julgando por sentença para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o presente arrolamento sumário dos bens deixados por MOACIR 

SOARES DE ARAÚJO, atribuindo aos nela contemplados, os respectivos 

quinhões ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado e, 

após a juntada do comprovante de pagamento ou isenção do ITCD pela 

inventariante, bem assim a manifestação da Fazenda Pública quanto ao 

pagamento de todos os tributos, que deverá ser intimada para esse único 

fim, expeça-se a competentes carta de adjudicação e alvará de 

levantamento de valores, em benefício da inventariante. REvogo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, visto que as circunstâncias dos autos não demonstram a alegada 

hipossuficiência. Cumpridas as diligências e quitadas as custas, e após as 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006293-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. X. B. (AUTOR(A))

J. M. S. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. R. D. A. (ADVOGADO(A))

P. D. O. N. (RÉU)

J. V. N. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006293-87.2017.8.11.0002; Valor causa: $18,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão, Guarda 

com genitor ou responsável no exterior]; Certifico que, decorreu o prazo 

de 90 (noventa) dias determinado em audiência, razão pela qual, intimo as 

partes para manifestação. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018 ANA 

PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 223214 Nr: 3417-60.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NONALVA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JESUS DA COSTA, DALVA MARIA 

RODRIGUES DA COSTA, ODETE TEODORO DE PAULA, SEBASTIÃO 

AMANCIO RODRIGUES, EUDOCIA CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JONATHAN 

WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - OAB:13953/MT, LINCON 

MONTEIRO BENITES - OAB:12148/MT

 Certifico que, em razão da designação do MM. Juiz como Juiz Auxiliar da 

Corregedoria Regional Eleitoral (Portaria nº 1.174/2018-PRES), e que 

estará afastado de suas funções jurisdicionais perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões, em razão de viagem a serviço do TRE-MT., fica a 

audiência redesignada para o dia 23/10/2018 às 15:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 224479 Nr: 4726-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ALESSANDREA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EDILEIA DE CAMPOS, IVONE MERCEDES 

DA SILVA, JOSÉ LOURENÇO DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, em razão da designação do MM. Juiz como Juiz Auxiliar da 

Corregedoria Regional Eleitoral (Portaria nº 1.174/2018-PRES), e que 

estará afastado de suas funções jurisdicionais perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões, em razão de viagem a serviço do TRE-MT., fica a 

audiência redesignada para o dia 23/10/2018 às 14:00 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 434127 Nr: 3510-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, SADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 5087-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCB-rPsmRFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente não pode ser intimada pessoalmente, sendo que o 

Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG que assiste a parte credora pugnou 

por sua intimação via edital.

O Edital fora expedido e a parte credora foi intimada para dar andamento 

ao feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 174), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 175).

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com funda-mento 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 451 de 521



Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 539266 Nr: 9539-74.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABA, RFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSA, GSA, AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante do relatório psico-social acostado as fls 103/106 , 

intimo a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 488105 Nr: 6969-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSMR, NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, sendo, portanto, 

determinada sua intimação via edital.

O Edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 60), sob pena de extinção, sendo que 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 61).

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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005760-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

AGDA MARIA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ADAO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005760-94.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial deve ser 

emendada, na medida em que não foi atribuído valor da causa. Assim 

sendo, intime-se a requerente, via Advogado, para emendar a petição 

inicial (art. 319, V, do CPC). No caso em tela, verifica-se ainda que a 

requerente, na realidade, pretende a expedição de Alvará Judicial para o 

levantamento dos valores deixados em contas do “de cujus”. Dessa 

forma, deve retificar a petição inicial e adequá-la a este pedido. Mais. 

Afirma ser a única herdeira, de modo que deve carrear aos autos a 

certidão de óbito do genitor do falecido. Por fim. A requerente deve 

carrear também aos autos certidão de óbito do “de cujus” uma vez que 

está ilegível. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008025-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. M. (ADVOGADO(A))

A. C. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. D. F. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008025-69.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15538326 e da certidão que designou audiência de ID 15790857. Várzea 

Grande/MT, 8 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007744-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (AUTOR(A))

R. C. F. (ADVOGADO(A))

E. H. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. (RÉU)

Outros Interessados:

E. R. (TESTEMUNHA)

M. M. D. S. T. (TESTEMUNHA)

M. D. M. P. (TESTEMUNHA)

 

1007744-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: intimar a parte autora, para que no 

prazo de 15 ( quinze ) dias apresente alegações finais Várzea 

Grande/MT, 9 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000781-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (REQUERENTE)

TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS (REQUERENTE)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DE CAMPOS FARIAS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000781-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se 

novamente a Inventariante, por sua Advogada e pessoalmente - via 

AR/MP, para apresentar as últimas declarações e plano de partilha, como 

anteriormente determinado no Id. 13646668, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de remoção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000781-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (REQUERENTE)

TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS (REQUERENTE)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DE CAMPOS FARIAS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000781-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se 

novamente a Inventariante, por sua Advogada e pessoalmente - via 

AR/MP, para apresentar as últimas declarações e plano de partilha, como 

anteriormente determinado no Id. 13646668, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de remoção. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 342842 Nr: 10172-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEPS, VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SEMEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10172-27.2014.811.0002.

Código nº. 342842.

VISTOS etc.

E. E. P. S., representada por sua genitora, Valmira Pereira Barros Santos, 

qualificada, formulou o presente pedido de expedição de Alvará Judicial, 

aduzindo, em síntese, que o “de cujus” deixou valores provenientes do 

FGTS, retidos junto ao Banco Caixa Econômica Federal.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a requerente permaneceu inerte (fls. 89, 91 e 

92).

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da requerente, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do feito.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005204-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. S. M. (AUTOR(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

R. J. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005204-29.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada e, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, no prazo legal, 

querendo, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 8 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002694-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA SOLANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA (RÉU)

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SONIA MARIA LARA DA ROSA (TESTEMUNHA)

LUBYM KORIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA LOPES SAMPAIO (TESTEMUNHA)

 

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 

1002694-77.2016.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 15/3/2018 (Id11576294), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01/11/2018, às 14:00 horas. Várzea Grande/MT, 08 

de outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007710-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. (REQUERENTE)

A. P. D. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. S. R. (REQUERIDO)

E. O. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1007710-75.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

16:30horas. Oportunamente, indico a observância ao art. 334, §3º/CPC: "A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado". Várzea Grande/MT, 9 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005200-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que que foi expedido alvará para ao perito. Impulsiono os autos 

para intimar as partes sobre o laudo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005200-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que que foi expedido alvará para ao perito. Impulsiono os autos 

para intimar as partes sobre o laudo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que que foi expedido alvará para ao perito. Impulsiono os autos 

para intimar as partes sobre o laudo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que que foi expedido alvará para ao perito. Impulsiono os autos 

para intimar as partes sobre o laudo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392987 Nr: 7166-75.2015.811.0002

 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: VALCI ANTONIO DE SALES

 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 autora para maanifestar sobre 

o pagamento efetuado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 248412 Nr: 8048-13.2010.811.0002

 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: ROSILDA ALNIZE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 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.: 443950 Nr: 8798-05.2016.811.0002

 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: DOGELINA DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780

 Impulsiono estes autos para as partes sobre a proposta de honorários do 

perito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325480 Nr: 21865-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA (CHAPÉU DO 

SOL), JUAREZ DUCTIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Processo nº 21865-42/2013. (Cód.325480)

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

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327748 Nr: 24070-44.2013.811.0002

 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: JANE DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Processo 24070-44.2013 Código 327748

Vistos...

Digam as partes quanto o interesse a pericia, devendo depositar os 

honorários sob pena de preclusão.

 Fixo o prazo de 15 dias.

Intima-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.: 417297 Nr: 20638-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:

 Processo 20638-46.2015 Código 417297

Vistos...

Manifeste-se o autor esclarecendo quem e o seu advogadi mediante 

petição de próprio punho ou assinado juntamente com o advogado que lhe 

patrocina.

Intima-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334723 Nr: 3239-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BRANQUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748, Hugueney Alves dos Reis - OAB:8324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 Processo 3239-38.2014 Código 334723

Vistos...

Arquivem-se.

Intima-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.: 352745 Nr: 17831-87.2014.811.0002

 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: VICTOR EMMANUEL DHEIN MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA CENTRO OESTE DE DIAGNOSTICO 

POR IMAGEM LTDA , JULIANA GONÇALVES EMENDÖRFER DEGERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17680/O

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR A CERCA DA RETIRADA E DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATORIA EXPEDIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009314-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009314-71.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não 

possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de 

dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 11147767), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo 

de 30 dais. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 28/11/2018, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002213-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO I (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA DE FIGUEIREDO KIESQUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002213-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO I 

REQUERIDO: IRIA DE FIGUEIREDO KIESQUI Vistos... Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 28/11/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005785-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

ALVACIR SOFIATTI (AUTOR(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO (ADVOGADO(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005785-78.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALVACIR SOFIATTI RÉU: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA Vistos... Considerando que esta ação foi movida antes da vigência 

do novo Código de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como 

forma de solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta 

em juízo tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de 

natureza disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 258/11/2018, às 10:00 

horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim, acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos (NCPC, § 9º e 10, art. 334). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência supra 

constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC. Não havendo acordo, 

mantenham-se os autos conclusos para julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000932-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TURAZZI EIRELI - ME (REQUERENTE)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LUIZ TONIAZZO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000932-89.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA TURAZZI EIRELI - ME REQUERIDO: 

VANDERLEI LUIZ TONIAZZO Vistos... Não verificando de plano a 

possibilidade de julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC, 

encontra-se o feito na fase do art. 357 do CPC. Outrossim, levando em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, passo ao saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, 

§ 3o, do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Em se tratando de 

impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, cabe ao 

impugnante o ônus da prova no que tange à alegada capacidade 

financeira da parte contrária. No caso vertente, tenho que a impugnação 

deve ser rejeitada de plano, vez que, conforme demonstrado à Id. nº 

4855344 - Pág. 1, a parte autora recolheu as custas processuais, não 

havendo que se falar em rejeição de tal benefício. Desde já, delimito que a 

prova deverá versar sobre o suposto descumprimento contratual pelos 

réus, bem como os alegados prejuízos sofridos pelo autor, tais como 

danos materiais. No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. Intimadas as partes para 

apresentarem às provas, ambas manifestaram interesse na produção de 

prova testemunhal, pelo que desde já, defiro. Consigno ainda, que este 

juízo ouvirá de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante 

disso, designo audiência de instrução e julgamento para 08/11/2018, às 

17:00 horas. Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar 

rol de testemunhas, sob pena de não serem intimadas e ouvidas por este 

juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006909-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006909-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA RÉU: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com 

Responsabilidade Civil Com Pedido De Tutela De Urgência, interposta por 

DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA em desfavor do SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Da análise dos autos, verifico que 

que a autora alega ter adquirido da empresa requerida em setembro de 

2017, 01 veículo seminovo - NISSAN MARCH 1.0SV, ANO/MODELO 

2015/16, placa QBL7540, RENAVAM 01067270679, pelo valor de R$ 

37.490,00 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa reais), com garantia de 

01 ano. O pagamento deu-se mediante uma entrada no valor de R$ 

17.984,00 (dezessete mil novecentos e oitenta e quatro reais), valor este 

representado por seu antigo veículo, sendo o restante R$ 20.522,40 (vinte 

mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), financiado em 48 

(quarenta e oito) parcelas de R$ 634,35 (seiscentos e trinta e quatro reais 

e trinta e cinco centavos). Informa a autora que, após alguns meses após 

a aquisição do respectivo veículo, este começou a apresentar problemas, 

o que motivou a visita oficina da concessionária gerando a ordem de 

serviço de nº 39026, ficando o lá para o conserto do dia 29/05/2018 até o 

dia 23/06/2018. Diz também, que após o primeiro conserto, o veículo ainda 

apresentou problemas mais 03 vezes, gerando novas visitas à oficina 

para os devidos reparos. Requer em sede de tutela de urgência a 

restituição imediata da quantia paga pelo veículo, inclusive as parcelas 

adimplidas do financiamento, com a restituição do veículo à Requerida, 

bem como, a exibição do laudo de vistoria realizado pela empresa Dekra. 

Por verificar ausência de prejuízo quanto ao pedido de exibição do 

respectivo laudo, nos termos do art. 401 do CPC, Defiro o pedido de 

exibição do laudo de vistoria, caso tenha sido feito, do veículo aqui 

discutido, devendo a empresa Dekra ser citada responder no prazo de 15 

(quinze) dias. Em havendo recusa, fica o terceiro advertido de que o não 

cumprimento ensejará na apreensão dos documentos, requisitando, se 

necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de 

desobediência (CPC, art. 403, parágrafo único). Em relação ao pedido de 

tutela, São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é 

viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015). Devem ser 

suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega 

não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não 

demonstra a origem e a licitude do débito. (AI 135305/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”. A probabilidade do 

direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Nesse sentido, da análise das prova oral 

produzida em justificação prévia mediante a oitiva do depoimento de duas 

testemunhas, especificadamente Eduardo e Wilder, tenho que ficou 

comprovado os defeitos apresentados no veículo e que este foi levado 

várias vezes à concessionária, oportunidade onde foram feitos alguns 
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repareis e trocas algumas peças. Por certo, todo bem de consumo possui 

um tempo de vida útil, ou seja, de durabilidade. No caso de um automóvel, 

é intuitivo que se os vícios surgem logo nos primeiros meses após a sua 

aquisição, impondo uma série de tentativas de reparos, com idas e vindas 

até a concessionária, sem que os defeitos sejam solucionados na sua 

plenitude, exsurge um manifesto descumprimento do dever de qualidade, 

de tal modo que o fornecedor deve atuar no sentido de minimizar os 

prejuízos do adquirente enquanto não solucionada a lide, notadamente 

porque somente será arredado o seu dever de restituir ou reparar se 

houver prova de que os vícios não existiam ao tempo da aquisição ou que 

surgiram por mal uso do bem. No entanto, deve-se se destacar que 

mediante os depoimentos e considerando apenas as circunstancias que 

influenciam a análise da tutela de urgência, que possui o nítido escopo de 

devolução dos valores pagos devido aos problemas mecânicos 

apresentados pelo veículo, vejo que os reparos foram realizados no 

veículo e não há informação nos autos e nos depoimentos, de que este 

está impossibilitado de circular, me levando a crer, que a autora está 

utilizando-o normalmente. Nesse sentido, não há como se extrair a priori 

falha na prestação de serviço pela parte ré de modo a ensejar rescisão do 

contrato e a devolução do valor pago pelo bem. Entende a jurisprudência; 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM 

DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO 

ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE 

DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - 

MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – 

HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos 

defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram 

integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de 

ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual. O fato 

de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não 

pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de 

um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano 

moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não 

onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados 

os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para 

atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos 

materiais. (Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, 

Publicado no DJE 09/03/2018). DESSA FORMA, por não vislumbrar a 

possibilidade de concessão da medida, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. 

À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 05/12/2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006860-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES (ADVOGADO(A))

JAIR MALDONADO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM AVELINO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006860-84.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JAIR MALDONADO PEREIRA EXECUTADO: JOAQUIM 

AVELINO DE MIRANDA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA proposta por JAIR MALDONADO PEREIRA em desfavor de 

JOAQUIM AVELINO DE MIRANDA (falecido). Sabe-se que a abertura da 

sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio 

do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: 

"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros 

legítimos e testamentários". Quando a parte falece no curso do processo, 

é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do novo CPC, que 

dispõe: "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1º e 2º." No entanto, no caso dos autos JOAQUIM AVELINO DE 

MIRANDA faleceu em 26/06/2011, mais de 6 anos antes do ajuizamento da 

ação. Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do 

ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 

110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Neste 

sentido, a jurisprudência: " APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. A substituição processual 

prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da 

parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o 

óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese 

de substituição processual." (TJMG, Ap. Cível 1.0540.13.001751-5/002, 

Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câm. Cível, Dje 31/03/2015). " 

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 43 DO 

CPC - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. 1. A substituição processual prevista no art. 43 do CPC 

aplica-se apenas aos casos de falecimento de qualquer das partes 

durante o curso do processo, ou seja, falecimento de quem já esteja 

integrando a relação processual, figurando no polo ativo ou passivo da 

ação. 2. Considerando que a ação foi proposta em face de pessoa 

falecida, que, como se sabe, não tem capacidade de estar em juízo, 

impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência 

de pressuposto processual". Ap. Cível 1.0145.11.020943-7/002, Rel. Des. 

José de Carvalho Barbosa, 13ª Câm. Cível, DJe 19/12/2013). DIANTE 

DISSO, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV e VI, do novo CPC. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000436-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RODRIGUES SIGARINI (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000436-60.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DALVA RODRIGUES SIGARINI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO 

SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por DALVA 

RODRIGUES SIGARINI em desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A. Informa o devedor à Id. nº 13849583 a 

realização de depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o 

credor à Id. nº 15383693 favorável ao valor, requerendo o seu 

levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e 

dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO 

COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de 

levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido à Id. nº 

15383693, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415032 Nr: 19346-26.2015.811.0002

 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: NELSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS DE LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099.B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 117/125 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001021-15.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Tendo em vista que a parte autora 

peticionou informando o longo lapso de tempo sem manifestação da 

requerida quanto ao procedimento administrativo, determino o 

prosseguimento do feito. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 6 de dezembro de 2018, às 14h20m, 

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 outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORDEIRO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000357-81.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FERNANDO CORDEIRO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Tendo em vista que a parte autora 

peticionou informando a ausência de manifestação da requerida quanto ao 

procedimento administrativo, determino o prosseguimento do feito. 

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

6 de dezembro de 2018, às 14h40m, 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 outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO BASSO (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR PEREIRA DA COSTA (RÉU)

JOAO ROBERTO LUPION MELLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003759-73.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GUERINO BASSO RÉU: JOSEMAR PEREIRA DA COSTA, JOAO 

ROBERTO LUPION MELLO Vistos. Tendo em vista a informação de que o 

requerido Josemar Pereira da Costa atualmente reside na Comarca de 

Sorriso, determino a expedição de Carta Precatória para que se proceda à 

sua citação no endereço informado na petição de id. 15556198. Várzea 

Grande, 8 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000496-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS-TLS/CERTO PONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000496-67.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: NILVA APARECIDA RIBEIRO REQUERIDO: MS-TLS/CERTO 

PONTO Vistos. Consta no id. 7327118, petição em que a autora requer 

seja expedido ofício à Receita Federal bem como à Câmara de Dirigentes 

Lojistas para que informem o endereço da parte ré. Em análise dos autos, 

constata-se que não foi informado o CNPJ da requerida, motivo pelo qual 

fica prejudicado a consulta de endereço junto à Receita Federal. De tal 

modo, defiro em parte o requerimento formulado pela parte autora, para 

determinar a expedição de ofício ao SCPC e Câmara de Dirigentes Lojistas 

para que informem o endereço e CNPJ da requerida, conforme dados 
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constantes no documento de id. 1546907 - Pág. 6. Informado o endereço, 

façam os autos imediatamente conclusos para a designação de audiência 

de conciliação. Caso contrário, certifique-se e intime-se a autora para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 8 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008963-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CANEPPELE (REQUERENTE)

CAMILA VILCHES LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO COVRE (REQUERIDO)

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EVERTON COVRE (ADVOGADO(A))

FERNANDA DENICOLO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RENATO MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

AIRTON LUIZ ROSSETO (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Requerida (o) para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 15698335, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos, a fim de cumprimento desta 

Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003971-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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 Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001157-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SALES (REQUERENTE)

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERIDO)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ADRIANO SALES REQUERIDO: VALERIANO FRANCISCO DE SALES 

Vistos, etc. Por meio da petição de id. 13290379 o requerido pugnou pela 

suspensão do processo na forma do art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do CPC, 

sob o fundamento de que propôs ação de resolução parcial da empresa 

INBESP com o objetivo de excluir o autor Adriano Sales do seu quadro 

societário, cuja ação necessariamente será realizada a prova pericial para 

apuração de haveres, razão porque entende despicienda a produção da 

respectiva prova na presente demanda, mormente porque caso aquela 

ação seja julgada procedente, acarretará a perda do objeto da presente 

lide. Ainda, pugnou pela reconsideração do pedido de desistência da 

prova pericial ou afastar a aplicação da multa do art. 77, § 2º do CPC pelo 

não depósito dos honorários periciais, lhe oportunizando, contudo, o 

depósito somente após a comprovação do depósito pela parte autora. Pois 

bem, diante das alegações do requerido Valeriano, procedi com consulta 

no PJe acerca da ação mencionada, sendo constatado a existência da 

ação n. 1004474-49.2016.8.11.0003, em trâmite na Comarca de 

Rondonópolis-MT, em que os irmãos do requerido requerem a anulação 

das cessões de transferências das quotas sociais das empresas SSIL 

SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA – EPP e INBESP-INDUSTRIA E 

BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA., cuja 

demanda é movida em face do requerido Valeriano e se encontra em fase 

de saneamento. Também foi  local izada a ação n . 

1005404-33.2017.8.11.0003, em trâmite na Comarca de Rondonópolis-MT, 

distribuída por dependência a demanda acima nominada, na qual o 

requerido Valeriano pretende seja declarado nulo um acordo de cessão de 

quotas empresariais celebrado entre seus irmãos, dentre eles o autor 

Adriano Sales, bem como pugna pela dissolução das sociedades SSIL e 

INBESP com o fim de excluir o sócio/autor Adriano do quadro societário 

delas, cuja ação ainda encontra-se na fase postulatória, pois não houve a 

citação pessoal do demandado Adriano Sales. Feitas essas digressões, 

pondero não ser o caso de suspensão da presente demanda. Isso 

porque, o despacho saneador traçou linhas certas e determinadas para a 

resolução da presente lide de prestação de contas que se distanciam dos 

fundamentos da ação de dissolução da sociedade, na qual haverá apenas 

a apuração de haveres, sem, contudo, esclarecer os pontos 

controvertidos fixados nos autos que almejam averiguar a conduta do 

requerido frente à sociedade empresarial INBESP. Eventual perícia a ser 

realizada na nominada ação, digo eventual porque o processo sequer 

superou a fase postulatória, terá por objetivo apenas avaliar o montante 

devido ao sócio retirante da sociedade e, salvo melhor juízo, não disporá 

sobre a administração do requerido Valeriano nos limites postulados na 

presente demanda. Assim, por não visualizar nenhuma causa de 

prejudicialidade externa que impeça o prosseguimento da presente ação, 

indefiro o pedido de suspensão do presente feito. Igualmente, mantenho a 

produção da prova pericial pelos mesmos fundamentos já lançado na 

decisão de id. 11989664 e, por conseguinte, determino venha a parte 

requerida promover o depósito da sua cota parte, considerando que o 

autor já promoveu o depósito do quantum que lhe competia (id. 13319556), 

sob as penalidades já ressaltadas no id. 13111377. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001627-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

DANILLO FERNANDES DE MELO MATEUS (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais, consoante 

determinado na decisão de ID: 14409134.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009164-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM (ADVOGADO(A))

SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ESPIRITA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009164-56.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO ESPIRITA DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Verifico que a parte autora pretende ser 

nomeada como administradora provisória da Sociedade União Espirita de 

Várzea Grande, por meio do procedimento de jurisdição voluntária, 

contudo, incluiu no polo passivo da demanda a própria instituição. Nesse 

passo, evidente que a ação de nomeação de administrador provisório de 

pessoa jurídica é procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não existe 

litigiosidade, mas apenas requerimento do interessado. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
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DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSIDADE DA 

QUESTÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. A ação de retificação de registro civil é procedimento de 

jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de 

litigiosidade. [1] Assim, venha à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adequar a ação ao procedimento de jurisdição voluntária nos termos 

da fundamentação supra, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – 

AC 10431130014472001, 5ª Câmara Cível, Relator Luis Carlos Gambogi, 

07/07/2014).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009169-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX FRIEDRICH KOHLHASE (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009169-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAX FRIEDRICH KOHLHASE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a 

parte autora descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, 

requisito considerado essencial para o processamento da demanda. 

Nesse passo, saliento que em que pese este magistrado anteriormente 

tenha se filiado ao entendimento de desnecessidade de requerimento 

prévio para o ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha à 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 

362.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MILTON BRAGA MENDANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

11/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

GASTAO FELIX DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

21/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003043-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BISPO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

06/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 
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13/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001881-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295131 Nr: 15329-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVANIO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:8860/MT

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (fls. 

83/85).

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$ 

2,45 (dois reais e quarenta e cinco 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.

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.: 235356 Nr: 15285-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRAGLIA DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL, JUREMA DE 

LIMA TAVARES EPP (NOME DE FANTASIA "DIVISA IND. E COM. DE 

CEREAIS")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/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 à fl. 178, sendo constrito o valor de R$ 1.246,00 (hum 

mil duzentos e quarenta e seis reais), 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.

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.: 383500 Nr: 1067-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ALBUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 176).

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.: 342671 Nr: 10039-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/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. 86).

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 461 de 521



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.: 329848 Nr: 26153-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE SOARES BOABAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42682

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 187).

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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 1863-95.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPLANTA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João do Prado Garcia 

Fernandes - OAB:53.049 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos etc.Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada e a suspensão da CNH da 

devedora (fl. 161).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. 

No que diz respeito ao pedido de apreensão da CNH e Passaporte do 

executado, tenho que a medida postulada constitui meio inidôneo e 

ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de pagar quantia, não 

se revelando razoável, tampouco proporcional, essa forma alternativa de 

buscar a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos 

de que a restrição da CNH e Passaporte contribuirá para o êxito da 

demanda.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.: 260648 Nr: 18680-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CRUZADÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.P.B. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Tarraf - OAB:194.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES TARRAF - 

OAB:194.621/SP, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286.950/SP

 Vistos, etc.Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que 

fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias da 

executada, bem como a busca de bens passíveis de penhora através dos 

sistemas Renajud e Infojud (fls. 127).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$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro 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.Ainda, com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual 

possui a mesma base de dados da Receita Federal a fim de averiguar as 

declarações de imposto de renda em nome da executada, sendo que 

constatei a inexistência de declaração de imposto de renda da executada 

nos últimos dois anos, conforme extratos em anexo.Por fim, realizei 

pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei a inexistência de veículos 

registrados em nome da executada, extrato em anexo.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333232 Nr: 1862-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MONTEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada e 

alternativamente a penhora do imóvel gerador do débito (fl. 192/194).

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. 195, sendo constrito o valor de R$ 1.764,98 (hum 

mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito 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.

Ainda, determino que se proceda a penhora do imóvel matriculado sob o 

nº 20.838 no 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, por termo 

nos autos (art. 838, CPC), devendo, por conseguinte, ser o executado 

intimado da respectiva penhora pessoalmente, via postal, e por este ato 

constituído depositário, sendo certo que se for casado, seu respectivo 

cônjuge também deverá ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do 

CPC) pessoalmente e por mandado.

Outrossim, determino que a exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 

averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de outubro 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.: 82260 Nr: 4639-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 224).

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.: 86171 Nr: 8048-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉSIO AGAPITO SILVA, ARNALDO 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 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. Após, expeça-se 

mandado visando a remoção do bem penhorado nos autos, conforme 

determinado à fl. 259.

Ainda, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fl. 259, expedindo-se a 

competente certidão para que a autora possa realizar o protesto do débito 

exequendo.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 06 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17717 Nr: 751-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e que fosse realizada buscas de 

veículos junto ao Sistema Renajud (fl. 282).

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.

 Ainda, procedi com consulta no Sistema RENAJUD, sendo que foi 

constatada a inexistência de veículos em nome da parte executada, 

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.: 217437 Nr: 12856-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRATINI IND. E COM. DE MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100, Bruno Sampaio Saldanha - OAB:8764, CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993/O, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, ressaltando que na 

mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

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.: 530107 Nr: 4441-11.2018.811.0002

 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 - FRIGORIFICO 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente determino que sejam retificado os registros dos autos para 

incluir no polo passivo MARCOS ALEXANDRE DOMINGES, AYRES 

MACEDO DA CUNHA NETO, FRANCISCO DE ASSIS SILVA, ANDRÉ 

RICARDO DE OLIVEIRA GULARTE E HELENO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA, 

todos devidamente qualificados às fls. 04/05.

Outrossim, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca do endereço do requerido HELENO HENRIQUE SILVA 

OLIVEIRA junto a Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados 
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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, expeça-se mandado visando a citação do requerido HELENO 

HENRIQUE SILVA OLIVEIRA para ser cumprido nos seguintes endereços: 

Rua Cuiabá, nº 500, vila Arthur 5 em Cuiabá e Rua Trinta e Um, C. 07, Qd. 

25, Bairro Três Barras em Várzea Grande. Ainda, expeça-se carta 

precatória para serem cumpridas em Rua Maria Lourenço Fernandes, nº 

91, Jardim Maria, em Taboão da Serra/SP e Rua Francisco Ramos, nº 71, 

Jardim Oliveiras, em Bambui/MG.

Por fim, aguarde-se o cumprimento das demais cartas precatórias 

expedidas nos autos.

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.: 105550 Nr: 1640-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - 

OAB:OAB/MT 6345

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da executada.

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$ 

21,92 (vinte e um reais e noventa e dois 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.

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.: 106353 Nr: 2510-56.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 198).

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.: 105163 Nr: 1292-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 198).

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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399017 Nr: 10827-62.2015.811.0002

 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: SANDRA NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550076 Nr: 15043-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Amarante Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariádine Grossi - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO 

PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 
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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, 18 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008963-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CANEPPELE (REQUERENTE)

CAMILA VILCHES LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO COVRE (REQUERIDO)

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RENATO MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

AIRTON LUIZ ROSSETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008963-64.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CESAR CANEPPELE REQUERIDO: VANDERLEI APARECIDO COVRE Vistos, 

etc. Designo audiência para depoimento pessoal do requerido Vanderlei 

Aparecido Covre e inquirição das testemunhas Airton Luiz Rosseto e 

Renato para o dia 04/12/2018 às 14h. Desde já ficam os advogados das 

partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informarem a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para as comunicações de 

praxe, informando ainda a data e horário da audiência. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003971-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003971-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Por meio da petição de Id. 

15811284 informa a parte autora que, não obstante o deferimento de tutela 

de urgência em seu favor (Id. 13253347), a parte requerida suspendeu o 

fornecimento de energia da unidade consumidora da autora. Assim, 

pugnou pela aplicação de multa pelo descumprimento e eventuais 

prejuízos de ordem material, bem como pela religação da energia elétrica. 

Pois bem, da análise dos autos, observo que em 17/05/2018 foi proferida 

decisão de concessão de tutela de urgência, onde restou determinado que 

a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora da autora em relação à fatura 

questionada nesta lide, ou que procedesse com seu restabelecimento em 

caso de já ter suspendido, da qual a requerida teve ciência, conforme AR 

positivo colacionado no Id. 13598074. Deste modo, diante da suspensão 

arbitrária do fornecimento da energia na unidade consumidora da autora, 

conforme informado no Id. 15811284 entendo que algumas medidas devem 

ser adotadas ao caso, a fim de que a requerida cumpra o comando judicial 

e restabeleça o fornecimento da energia, conforme salientado na decisão 

de Id. 13253347. Por esse viés, a fim de garantir o cumprimento da tutela 

específica e nos termos dos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC MAJORO a 

pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa, devendo ser a parte 

requerida intimada pessoalmente acerca da presente decisão, em especial 

a fim de que dê imediato cumprimento à tutela deferida. Ressalto que para 

cumprimento da presente decisão, a suspensão de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora, deverá ter ocorrido em virtude da 

fatura aqui questionada (abril/2018), no valor de R$ 6.284,60 (seis mil, 

duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Outrossim, 

persistindo o descumprimento, registro, desde já, que poderá a parte 

autora promover o cumprimento provisório da decisão em autos 

apartados, nos moldes do disposto no art. 297, parágrafo único c/c 520 do 

CPC. Desde já fica autorizado o uso de reforço policial, se necessário. 

Cumpra-se, expedindo-se o competente mandado a ser cumprido pelo Sr. 

Oficial de Justiça plantonista. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008580-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEGO SIQUEIRA (REQUERENTE)

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008580-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE PEGO SIQUEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, Trata-se de “ação de reparação de danos morais e 

materiais decorrente do cancelamento débito automático do plano de 

saúde” proposta por José Pego Siqueira, em desfavor de Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste 

MT/PA e Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, sustentando, 

em síntese, ser cliente das requeridas, solicitando no mês de junho de 

2017 a inclusão do débito automático do seu plano de saúde. Assim, narra 

que no dia 21/06/2018, o autor sofreu uma queda e foi levado ao hospital, 

sendo necessário ser encaminhado para a UTI, contudo foi informado que 

o plano de saúde se encontrava bloqueado, portanto diante da urgência 

quitou os valores cobrados pelo hospital. Sustenta que ao tentar resolver 

a situação junto à primeira requerida Sicredi, recebeu a informação de que 

estava sendo debitado apenas um plano, e no momento não soube 

informar se era do autor ou de sua esposa, bem como não informou o 

motivo do cancelamento do débito automático do outro plano. Nesse 

passo, aduz que a segunda requerida Unimed Cuiabá, tinha o dever de 

informar a inadimplência antes da negativa de tratamento pleiteado pelo 

autor com base na Lei n. 9656/98. Posto isso, requer a concessão de 

tutela de urgência para determinar o retorno do débito automático do plano 

de saúde do autor, bem como se abstenha de suspender a prestação de 

serviços ao autor e de inserir o seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. No Id. 15583228 o feito foi declinado para este Juízo, 

em razão da competência. É a síntese do necessário. DECIDO. 

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 Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida a autora representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE 

INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM 

CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO 

ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO 

CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO 

DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Os contratos de plano de 
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saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 

35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). 

Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus 

da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando 

que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma 

vez que a requerida reúne melhores condições de comprovar os motivos 

da cobrança dos materiais utilizados no procedimento. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

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. Efetivamente, 

o primeiro requisito esta demonstrado pelos documentos pessoais do 

requerente, pelo extrato de conta corrente com o valor do convênio 

devidamente debitado (Id. 15456705 e 15456707), bem como pelo 

comprovante de pagamento emitido pela segunda requerida Unimed Cuiabá 

(Id. 15456712) que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica 

de consumo entre as partes. Ademais, também conduzem à formação de 

um juízo de probabilidade do direito ora invocado, o relatório sumário de 

alta e recibo de pagamento do hospital (Id. 15456704 e 15456709), que 

evidenciam a realização de atendimento pelo hospital, conforme narrado 

na exordial. No entanto, de outra parte, o “periculum in mora” não restou 

comprovado nos autos, uma vez que dos documentos carreados junto à 

exordial, observa-se que desde junho/2017 vem sendo descontados na 

conta corrente do requerente o valor em relação ao convênio com a 

segunda requerida Unimed Cuiabá. Dessa forma, diante desse extenso 

lapso temporal decorrido, ou seja, desde o primeiro desconto até a data 

em que precisou ser atendido pelo hospital, dia 21/06/2018 conforme Id. 

15456704, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, 

porquanto se realmente o autor entende que deveria haver dois descontos 

em sua conta corrente conforme mencionado na inicial, deveria ter se 

insurgido contra o fato há muito tempo, haja vista ter conhecimento de 

apenas um desconto estar sendo efetuado desde junho/2017. Essa 

circunstância – considerável transcurso de tempo – induz na 

vulnerabilidade dos fatos narrados na inicial, estando o “periculum in mora” 

ausente. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar, 

o seu indeferimento é medida que se impõe. Outrossim, quanto ao pedido 

para o requerido se abster em inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, tenho que nesse momento de cognição sumária, o 

pedido deve ser indeferido, haja vista os valores referentes ao plano de 

saúde se encontram devidamente quitados. Posto isso, indefiro a medida 

liminar pretendida e determino seja citado o requerido para, querendo e no 

prazo de quinze (15) dias, apresentar resposta, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 285 e 319, 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 16:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. 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 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. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000034-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAREZ SANTANA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000034-76.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUAREZ SANTANA DA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Juarez Santana Da 

Cunha propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A, 

alegando que em 25/12/2015 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

seguradora requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos 

de Ids. 4557853 a 4557856 Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora cumpriu no id. 4726364. A requerida apresentou contestação (Id. 

4990109), alegando preliminarmente ausência do laudo do IML. No mérito 

aduz a necessidade de produção de prova pericial, bem como 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. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Audiência de 

conciliação restou inexitosa em virtude da ausência do autor (id. 

5541022). Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

5607283). Na decisão de id. 11899729 o processo foi saneado, fixados os 

pontos controvertidos e determinada a produção de prova pericial. O laudo 

pericial aviou aos autos no id. 15095551, sobrevindo manifestação das 

partes nos ids. 15738719 e 15740152. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Juarez Santana da 

Cunha em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

parte autora não juntou nos autos 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 com base em 

informações unilaterais. 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 parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no id. 4557856 – pág. 05 o Boletim de 
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Atendimento com histórico de acidente “queda de motocicleta”. 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 parte autora 

relacionada ao seu membro superior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa por meio do laudo 

pericial juntado no Id. 15095551, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre 

o trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em seu membro superior 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 seguradora requerida, uma vez que ficou 

provada a debilidade da parte requerente pelo laudo pericial em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, a parte 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 requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu membro superior direito em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 70% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela 

qual reputo razoável a fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, 

já que a lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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 

Juarez Santana da Cunha contra Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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 25/12/2015 (id. 4557856 – pág. 

05), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao 

mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 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 da 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 remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008969-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(REQUERENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (ADVOGADO(A))

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008969-08.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

REQUERIDO: NC ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. "HOMOLOGO o 

acordo firmado no Id. 15846532, por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. JULGO EXTINTO este feito, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios conforme convencionado. HOMOLOGO, ainda, a 

desistência do prazo recursal. Encaminham-se a cópia da presente aos 

embargos de cód. 1004036-55.2018.8.11.0002. Certificado o trânsito em 
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julgado, arquivem-se os autos com baixa". Consigno que a presente 

surtirá efeitos desde a data da referida audiência (09/10/2018). LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS (ADVOGADO(A))

CACIA APARECIDA SCHIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005148-59.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, tem-se que a demanda carece de elementos 

essenciais para sua apreciação. Logo, em atenção ao artigo 321, do 

NCPC, o qual dispõe que em caso de emenda incumbe à magistrada indicar 

com precisão o que deve ser corrigido ou completado, faço os seguintes 

apontamentos. Verifica-se no rol dos pedidos da petição inicial que autora 

pleiteia pelo pagamento da indenização no montante de R$20.000,00 (vinte 

mil reais), e a restituição do valor de R$277,00 (duzentos setenta sete 

reais). No entanto, a autora não indicou quais débitos pretendem a 

inexistência, formulando pedido genérico. Ademais, tem-se que o valor da 

causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, portanto 

este deverá ser equiparado aos valores que pretendem a declaração de 

inexistências, somados com pedido do valor de restituição e da 

condenação do dano moral objeto dos autos, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do NCPC. Constato ainda, que a exordial não cumpriu todos os 

requisitos do art. 319 do NCPC, pois não informa o endereço eletrônico da 

parte autora. Sendo assim, determino a intimação da parte autora para 

emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), nos seguintes termos: 1. 

Adequar a demanda ao Novo Código de Processo Civil, observando o 

procedimento adequado da medida que pretender e os requisitos 

essenciais da inicial previstos no art. 319 do NCPC; 2. Atualizar o valor 

atribuído à causa. 3. Informar o endereço eletrônico da parte. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINIRA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA BRUGNOLI RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008068-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALITON FRANCISCO SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca do quarto 

parágrafo da determinação exarada sob o Id 15201342, a saber: "(...) que 

esclareça o motivo pelo qual esta endereçada a esta comarca." Prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FELIPE DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DE CAMPOS (AUTOR(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001521-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA (RÉU)

PATRICIA REY CARVALHO (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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008294-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANDUCCI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para informar endereço para 

expedir mandado de citação e juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça e guia, mediante guia a 

ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> 

Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> 

Número Único do Processo e preencher os demais dados, ressaltando 

que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002454-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SARAIVA VICENTE (ADVOGADO(A))

SMAFF PARIS AUTOMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

JAQUELINE SOARES DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para informar endereço para 

expedir mandado de citação e juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça e guia, mediante guia a 

ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> 

Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> 

Número Único do Processo e preencher os demais dados, ressaltando 
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que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003979-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO FAVERO (REQUERENTE)

MARA SHEILA SIMINIO LOPES (ADVOGADO(A))

MARIA CLARA LOUREIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RICARDO EDGARD DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PASCUINE DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008150-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DEOCLECIO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008150-37.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Consigno que fica CONDICIONADA a expedição do 

mandado ao depósito do título de crédito original (cheque) na secretaria da 

4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria dentro do prazo supra 

cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 27 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005815-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SILVA MOURA (AUTOR(A))

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005815-45.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidade na 

representação processual, haja vista que a parte autora KELLYTON 

MOURA DA SILVA, nasceu em 09 de julho de 2013, e, atualmente, conta 

com 4 (quatro) anos, (Id. 14104986). É cediço que, nos termos do art. 

1.690 do Código Civil, o menor impúbere é representado em juízo, assim é 

imprescindível a devida representação. Ante o exposto, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias a inicial seja adequadamente instruída, uma vez 

que no instrumento procuratório deve constar como mandatário a filho 

representado por sua genitora, vez que impúbere, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008815-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSENIL ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008815-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSENIL ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

ALDO KELLER NETO (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENGEMETRICA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 15680983), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008385-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REPRESENTADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1008385-04.2018.8.11.002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERRA NOVA AGROINDUSTRIAL LTDA, 

(Processo n.º 1002774-70.2018.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003731-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003731-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001858-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001858-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002399-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NELCY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002399-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NELCY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386691 Nr: 3114-36.2015.811.0002

 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: GABRIEL PERETO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 06/NOVEMBRO/2018, à partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegada, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º andar, Edifício 

Saúde, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, fones: (65) 2127-8657. O 

Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444368 Nr: 9054-45.2016.811.0002

 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: EZENILSON OLIVEIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 06/NOVEMBRO/2018, à partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegada, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º andar, Edifício 

Saúde, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, fones: (65) 2127-8657. O 

Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006322-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ALVES DANTAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006322-06.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja 

vista que não foi informado o endereço eletrônico das partes. Ainda, 

verifica-se que, a parte autora atribuiu à causa a importância de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para efeitos fiscais, contudo tal premissa não 

encontra respaldo legal e, considerando que o “valor da causa é matéria 

de ordem pública e sua razoabilidade é passível de apreciação de ofício 

pelo magistrado.” (TRF-4 - Apelação Cível: AC 50569767620134047100 

RS), entendo pela irregularidade do valor atribuído, haja vista que o 

requerente pretende ser reintegrado na posse do imóvel urbano,. Embora 

não haja disposição expressa no Código de Processo Civil acerca da 

fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência tem 

entendido que deve corresponder ao proveito econômico, ademais o autor 

requer que sejam restituído o valor pago ao corretor no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). Neste sentido, é a Jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO 

ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES 

DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- 

RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa disposição do CPC 

acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a 

jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele deve 

corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não atua com 

discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de impugnação 

ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza do critério do 

homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da causa deve 

expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que está em 

descompasso com o valor atribuído à causa.” (Ap 25637/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) Assim, o 

valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel, somado ao valor 

que autor pretende a ser restituído. De outra parte, verifica-se que o autor 

requer pelo benefício da justiça gratuita, contudo no que concerne aos 

parâmetros para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é 

indispensável a demonstração da efetiva necessidade de que trata a Lei 

nº 1.060/50. Conforme o disposto no parágrafo único do art. 2º da referida 

lei: “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”, 

fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária gratuita 

através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme previsto 

no art. 4º da mesma Lei. De outra parte, verifica-se que a parte autora 

possui nível superior completo, atua na profissão de advogado, o que não 

subentende situação miserável. No presente caso, caberia à autora 

comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados 

que comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o seu sustento, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Cumpre 

acrescentar que, a intenção da Lei 1.060/50 é garantir o acesso à justiça 

e a ampla defesa aos carentes, aos necessitados, aos pequenos e que 

não se pretende a privação de nenhum cidadão do acesso à justiça, 

contudo somente pode ser deferida, quando comprovada a condição 

especial em que passa a parte, o que não se constata no caso concreto. 

Conforme a jurisprudência pátria, não se presume miserabilidade: 

PROCESSO: APL 57349420088260019 SP 0005734-94.2008.8.26.0019. 

RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO 

JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 

02/12/2011. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE TEM 

PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA 

AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA 

AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA. (Grifei). 1. Sendo 

assim, intime-se a requerente para que traga aos autos comprovação da 

sua situação financeira precária, informando seu endereço eletrônico e o 

valor correto da presente demanda. Prazo 15 (quinze) dias. 2. Decorrido o 

prazo sem manifestação, aguarde-se o recolhimento das custas pelo 

prazo de 30 dias (art. 257, CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do item 2.14.2.1 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009098-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FIDELIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009098-76.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO (ADVOGADO(A))
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ROSIVETE AUXILIADORA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006561-44.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, denota-se que a parte autora em sede de 

audiência de conciliação pugnou pela inclusão de RONIEL COSTA DA 

GUIA e RODEZIO COSTA DA GUIA no polo ativo da demanda. Tratando-se 

de emenda à exordial e tendo em vista o fato de já ter ocorrido a 

angularização processual, faz-se imprescindível a manifestação da parte 

requerida, posto que seu consentimento é requisito para autorização do 

aditamento da inicial, nos termos do artigo 329, II, do CPC. Sendo assim, 

intime-se a parte requerida para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste quanto à emenda pretendida pela autora, registro que o seu 

silêncio importará na anuência tácita. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008635-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO LUIZ GELAIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008635-37.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico de ambas as partes. 

Ademais, o autora requer pelos benefícios da justiça gratuita, mas não 

traz sua qualificação profissional, caso assim pretenda deverá apresentar 

nos autos comprovação da sua situação financeira precária. Sendo 

assim, INTIME-SE a autora para emendar a inicial providenciando o 

endereço eletrônico das partes, bem como trazer aos autos comprovação 

da sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 

290, do NCPC c/c 456, §1º, da CNGC) Prazo: 15 (quinze) dias. Após, 

certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo Várzea Grande/MT, 

09 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008964-49.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR- INAUDITA ALTERA PARS, proposta por ROMEU KUNZ FILHO, 

neste ato representado por sua genitora LUZINETE RUFINO BEZERRA em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que, a parte demandante 

não possui domicílio nesta Comarca, ao que consta, reside na Comarca de 

Cuiabá/MT. Denota-se que, a empresa requerida também está estabelecida 

em Cuiabá/MT, não havendo qualquer informação que demonstre a 

competência deste Juízo da Comarca de Várzea Grande para julgamento 

da presente demanda. Instada a se manifestar, a parte autora 

manifestou-se no ID. 15789914, pugnando pela redesignação da 

competência. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nada obstante o que dispõe a Súmula nº 33 do STJ, 

que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não se pode 

confundir o intuito da Súmula a ponto de impedir a incidência do princípio 

constitucional do juiz natural, previsto no artigo 5º, LIII da CF, cabendo ao 

juiz fiscalizar o respeito a esta norma maior. As normas 

infraconstitucionais de competência territorial, constantes no Código de 

Processo Civil, nos artigos 46 a 53, vêm a delimitar e distribuir 

territorialmente a competência jurisdicional dos órgãos do Judiciário em 

diversas hipóteses, exatamente com o intuito de preservar a competência 

natural de todo Juízo, respeitando o que determinou a Constituição 

Federal, não cabendo à parte escolher aleatoriamente onde ajuizará seu 

pedido fora da previsão do Código de Processo Civil. Ademais, a 

competência territorial relacionada ao direito do consumidor, por se tratar 

de norma cogente, é tida como matéria de ordem pública, e pode ser 

declinada de ofício pelo juiz. O CDC autoriza que o consumidor escolha o 

foro de seu domicílio ou do domicílio do réu, a fim de facilitar o acesso da 

parte hipossuficiente à Justiça (artigos 6º, VIII e 101, I, do CDC). 

Analisando-se a documentação acostada aos autos, denota-se que o 

autor reside em Cuiabá/MT, não havendo nenhuma justificativa para 

ajuizamento de ação nesta Comarca. Destarte, tem-se que a demanda 

deveria ser proposta no foro do domicílio do autor ou do réu, ficando a 

critério do demandante esta escolha e a critério da parte ré o ajuizamento 

de eventual exceção de incompetência. Não há previsão legal que autorize 

a livre escolha por parte do autor acerca do foro para ajuizamento da 

demanda, devendo escolher dentre as hipóteses legalmente possíveis. 

Tem-se que, as normas da Constituição Federal não podem ser olvidadas, 

cabendo ao juiz fiscalizar se a demanda foi proposta nos juízos 

expressamente previstos no CPC. A lei infraconstitucional tem seus limites 

e parâmetros na lei constitucional, de modo que juiz natural é qualquer 

daqueles que estejam indicados no CPC, nenhum outro. Assim, a leitura 

correta que se faz da Súmula nº 33 do STJ tem por base que a parte 

propôs a causa em qualquer dos juízos naturais previstos na lei, quando 

então, por se tratar de competência territorial, o juiz não poderia de ofício 

refutar. Há em nossa jurisprudência diversos exemplos de relativização da 

Súmula nº 33 do STJ em virtude da prevalência do princípio do Juiz 

Natural, senão vejamos: STJ - CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. 

ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento 

desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é 

absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do 

Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no sentido de 

possibilitar a escolha do foro, domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao 

consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica 

destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar 

a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) e nem o 

do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de 

origem, endereço fictício. 3 - Conflito conhecido para declarar competente 

o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante. (CC 

106.990/ SC, Rel. MIN. FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009) TJMT - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO -AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREITOS 

DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ - DEMANDA 

AJUIZADA EM COMARCA DISTINTA DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO 

FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ - CONTIGUIDADE 

DAS COMARCAS - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não cabe a escolha de 

foro em local que não coincida com o domicílio do autor ou do réu, 

tampouco com o eleito no contrato, sob pena de afronta ao princípio do 

Juiz Natural. A contiguidade das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande 

não tem o condão de manter a competência na Comarca de Cuiabá diante 

das disposições do CDC. (Agravo de Instrumento nº 84058/2012, 1ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 15.08.2012, unânime, DJe 

23.08.2012). TJMG - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - DECLARAÇÃO DE 

OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA DO STJ [...] - 

ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA -CRITÉRIO DETERMINATIVO DE COMPETÊNCIA - 

DECLÍNIO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO 

CDC. (DES. WP). 1. 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 
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competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. [...] 3. 

Não há previsão legal que adote o critério de competência do foro em 

razão do domicílio do advogado da parte. (Agravo de Instrumento nº 

1037903-98.2012.8.13.0000 (10024122012883001), 11ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Marcelo Rodrigues. j. 09.01.2013, DJ 15.01.2013). TJRS - 

CARTÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A competência 

territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo julgador. 

Todavia, não está ao arbítrio das partes demandar em foro diverso das 

possibilidades legais, como a hipótese dos autos, em que o feito foi 

ajuizado fora do domicílio de ambas. Violação do Princípio do Juiz Natural. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS Agravo de Instrumento Nº 

70042999425, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 26/07/2011). Desta forma, diante 

do que foi exposto e considerando as informações constantes nos autos 

acerca do domicílio da parte autora com base no art. 5º, LIII, da CF, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT, ora domicílio do autor, por considerar-me incompetente para 

análise e julgamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 09 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008037-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de outubro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006537-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROZANI DOS SANTOS SALGADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de outubro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006548-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de outubro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

DOROTEIA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de outubro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004693-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE BARROS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista os documentos referentes as fichas financeiras da 

parte autora encontra-se ilegíveis, converto o feito em diligência e 

determino a intimação da Autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos a certidão de vida funcional da 

parte Autora atualizada, qual seja, documento imprescindível para 

julgamento da ação. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328618 Nr: 24943-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITEVALDO CARVALHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Itevaldo Carvalho de Sousa, em que suscita 

excesso de execução ao argumento de que foi utilizado para elaboração 

dos cálculos valores incorretos a título de salário base; 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.

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 
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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 das diferenças salariais, 

decorrentes do enquadramento do autor, deve ser considerado o período 

de 05/2011 a 04/2012, conforme acórdão (fl. 122).

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.: 254794 Nr: 21309-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA-, 

WAGNER RICARDO MOTTA, DARIO ORLANDO PEREIRA, LUCIANE 

MRONZINSKI PERERIA, DEBORA FINAZZI LUZ FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Vistos,

Luciane Mronzinski Pereira e Débora Finazzi Luz Farah apresentaram, 

exceção de pré-executividade contra a execução fiscal que lhes movem a 

Fazenda Pública Estadual, alegando, que deixaram o quadro societário da 

empresa em 2005 e que a CDA oriunda da presente demanda teve sua 

inscrição em 03/12/2009, bem como a constituição definitiva do crédito 

apontada em 05/11/2008. Informaram ainda, acerca do falecimento do 

executado Dário Orlando Pereira. Finalizaram, requerendo seja 

reconhecida a ilegitimidade passiva das excipientes, bem como a exclusão 

do falecido dos autos, com apoio nos documentos acostados.

Instada, a parte exequente impugnou a exceção, alegando falta de 

interesse quanto ao pedido de exclusão do sócio falecido, falta de 

interesse em relação aos fato geradores ocorridos em 06/2006 e 12/2006. 

Requerendo seja acatada as preliminares arguidas, a improcedência dos 

demais pedidos das excipientes, prazo para juntada de CDA atualizada em 

relação ao falecimento do corresponsável, bem como a citação do 

corresponsável Wagner Ricardo Motta.

É o relatório. Fundamento e decido.

Antes de analisar o pedido de ilegitimidade passiva das excipientes, deixo 

de analisar o pedido de exclusão do falecido Dario Orlando Pereira em 

razão da ausência de interesse processual.

Pois bem. Registro que, na esteira da orientação consolidada na 

jurisprudência do E. STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória” (Súmula 393).

E, no caso em exame, a exceção cinge-se à análise acerca da 

ilegitimidade passiva das excipientes, matéria inegavelmente de ordem 

pública, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Conforme se vê dos autos, verifico que as excipientes se retiraram da 

sociedade em 15/12/2005, consoante depreende-se da quinta alteração 

contratual e consolidação do contrato (fls. 44/48). Contudo, os fatos 

geradores se deram em 12/2005, 06/2006 e 12/2006. Dessa forma, as 

excipientes não mais faziam parte da sociedade quando dos fatos 

geradores de 06/2006 e 12/2006, restando apenas em relação ao fato 

gerador de 12/2005.

Dessa feita, a responsabilidade das excipientes na presente demanda se 

referem ao fato gerador ocorrido em 12/2005, por terem se retirado da 

sociedade em 15/12/2005, conforme a própria excepta informou em sua 

manifestação.

Ante o exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade, tão 

somente para excluir os créditos oriundos dos fatos geradores ocorridos 

em 06/2006 e 12/2006. Sem custas, por isenção legal. Condeno a 

Exequente em honorários advocatícios o que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC.

Lado outro, determino a citação do corresponsável Wagner Ricardo Motta 

no endereço indicado à fl. 67, por carta AR, conforme requerido pela 

Exequente.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 283666 Nr: 2560-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LEITE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242516 Nr: 3693-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 

11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Rosangela Rodrigues da Silva, em que suscita 

excesso de execução ao argumento de que é indevido o cálculo do FGTS 

sobre o salário-família, a multa de 40%, além de incluir juros moratórios 

nos cálculos dos honorários advocatícios.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Considerando que os honorários foram fixados em quantia 

certa (R$ 500,00), a correção monetária deve ser computada a partir da 

data em que fixada a verba e os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento já 

predominante e atualmente consagrado no Diploma Legal (art. 85, § 16 do 

CPC).

Lado outro, reconhecido a nulidade do vínculo e a prestação efetiva de 

trabalho, é devido o valor correspondente ao FGTS, a ser pago 

diretamente à parte Autora por todo o período trabalhado, tendo como 

base a remuneração percebida, não incidindo sobre o salário-família (ar. 

15 da Lei 8.036/1990).

E ainda, restou assinalado na sentença e acórdão o direito da parte 

Autora ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário, vencidos no quinquênio anterior a propositura da inicial 

(09/03/2010), descontados os valores efetivamente pagos – rubricas que 

também incidem o FGTS.

Assim sendo, constato que o cálculo exequendo deve ser corrigido, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 474 de 521



considerando a remuneração recebida pelo servidor, na época do 

pagamento, bem como os juros de mora e atualização monetária deverão 

obedecer 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.

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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 114718 Nr: 10150-13.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, CASSIO LEO DE 

CAMPOS LEITE, JOSÉ CARLOS ALVES BRAGA, RONALDO ROSA COSTA 

DE ARRUDA, INES GUIMARÃES RODRIGUES, JEFFERSON VERGILIO DA 

SILVA, PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA, LEONEL REIS DOS 

SANTOS, EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ELISON MAGALHAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON SOARES NETO - OAB:15834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Edvaldo Oliveira da Silva e outros, em que 

suscita excesso de execução ao argumento de 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.

Feito o registro. Considerando que os honorários foram fixados em quantia 

certa (R$ 400,00), a correção monetária deve ser computada a partir da 

data em que fixada a verba e os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento já 

predominante e atualmente consagrado no Diploma Legal (art. 85, § 16 do 

CPC).

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.

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.: 425149 Nr: 24688-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMP UNIÃO CASC TRANSP LTDA, 

ASSIS GURGACZ, UNEP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, NAIR 

VENTORIN GURGACZ, ACIR MARCOS GURGACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, RAMIRO DE LIMA DIAS - OAB:12504

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Outrossim, realizado o bloqueio “on line” do valor total de R$ 

59.499,81 sobreveio manifestação nos autos da parte Exequente 

informando que o valor do débito atualizado perfaz em R$ 48.789,30. 

Assim sendo, autorizo o desbloqueio dos valores excedentes, conforme 

informado à fl. 95. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382880 Nr: 658-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA APARECIDA VILELA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ofertada na fls.153, no prazo de 

15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261964 Nr: 1231-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA EGUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

ofertada nas fls. 136/138 , no prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5174 Nr: 610-53.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI, MASSA FALIDA DE CLÓVIS 

SGUAREZI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJA REZENDE DE LACERDA-E - 

OAB:OAB/MT 11.987, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:2287-B/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação à Execução, ofertada nas 

fls.241/243, no prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 423022 Nr: 23559-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE ALMEIDA SCAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, KEILA FERREIRA 

DE MATOS ALMEIDA - OAB:7.454-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

ofertada nas fls. 176/208, no prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322834 Nr: 19252-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

ofertada nas fls. 198/204, no prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256833 Nr: 14933-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ofertada nas fls. 148/149, no 

prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307278 Nr: 3165-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DIAS, GENILDA PEREIRA TONDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ofertada nas fls. 148/150, no 

prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260033 Nr: 18323-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Impugnação ofertada nas fls. 211/213, no 

prazo de 15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 246014 Nr: 6278-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONISE MARIA DE BARROS OLIVEIRA, RITA DO 

CARMO FERREIRA SIQUEIRA, RONALMA TEIXEIRA COSTA, RUTE VIANA 

DA SILVA, VERA LUCIA VIANA DA SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora 

para manifestar acerca da Petição ofertada nas fls. 432/568, no prazo de 

15 dias.

 Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442161 Nr: 7846-26.2016.811.0002

 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: ADILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, bem 

como considerando o teor da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 78, 

impulsiono estes autos intimando o autor, por seu Procurador, para 

apresentar endereço completo atualizado, a fim de proceder as devidas 

intimações, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 280430 Nr: 24353-38.2011.811.0002

 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: CLARICE CASTOMILHA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação do autor, por seu 

procurador para manifestar no presente feito, no prazo de 10 dias, sob 

pena de devolução ao arquivo.

 Várzea Grande - MT, 8 de outubro de 2018.

 Jonildes S. de Almeida

 Auxiliar Judiciario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454130 Nr: 13710-45.2016.811.0002

 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: HELENA LUCIA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 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, intimando a parte Autora para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 114/120, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 394174 Nr: 7894-19.2015.811.0002

 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: EDMILSON MANOEL KONECUNE

 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:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca do laudo pericial, retro anexado.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 411706 Nr: 17598-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SARATE DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca do laudo pericial, retro anexado.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425641 Nr: 24952-35.2015.811.0002

 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: SALVADOR CLEMENTINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca do laudo pericial, retro anexado.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 92343 Nr: 1976-49.2006.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONESIA APARECIDA DA SILVA 

ALVES - OAB:187.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO-Proc - 

OAB:6677

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca do laudo pericial complementar de fls. 

311/319.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 419311 Nr: 21656-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLIGTON DE MOURA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 

16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, 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.: 242832 Nr: 3996-71.2010.811.0002

 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: ANEDIR VITALINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 180/185, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 253826 Nr: 12479-90.2010.811.0002

 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: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerida para apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação de fls. 1106/1125, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 534012 Nr: 6597-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEB CONTÁBIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele Auxiliadora de Almeida 

Barros Ferreira - OAB:15358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte embargante, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação de 

fls. 25/34, bem como das provas que pretende produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 502190 Nr: 14923-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte embargante, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação de 

fls. 21/32, bem como das provas que pretende produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 530131 Nr: 4454-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte embargante, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação de 

fls. 22/33, bem como das provas que pretende produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 508722 Nr: 18356-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte embargante, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação de 

fls. 26/48, bem como das provas que pretende produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327246 Nr: 23570-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Provel Comércio de Alimentos Ltda - EPP, em 

que suscita excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto o valor de R$ 2.411,25.

Intimada, a Exequente deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado.

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. 117 em benefício de 

Provel Comércio de Alimentos Ltda – EPP (valor principal e honorários de 

sucumbência), 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.: 242832 Nr: 3996-71.2010.811.0002

 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: ANEDIR VITALINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida. Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a 

substituição da decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é 

permitido na presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005625-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANISIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA GARDIM OAB - 551.212.331-91 (PROCURADOR)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de julgamento antecipado, por depender a lide de maior 

dilação probatória, defiro o pedido de prova testemunhal formulado pelas 

partes, deixando para apreciar o pedido de prova pericial após a 

realização da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que será 

aferida a real necessidade da prova pleiteada pelo autor. Fixo, como 

pontos controvertidos, a comprovação dos danos sofridos pelo 

demandante por ocasião do acidente automotivo descrito na inicial, do 

nexo causal entre esses danos e a conduta do motorista do ônibus, tido 

como agente público, bem como de eventual responsabilidade do Município 

de Castanheira por esses danos, considerando, para tanto, as alegações 

do réu de que os fatos se deram por culpa exclusiva do autor ao cruzar a 

Avenida 4 de Julho em confronto com as alegações deste de que 

trafegava na preferencial. Para tanto, designo a audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h, com a 

oitiva dos motorista envolvidos no acidente e das testemunhas a serem 

arroladas. Intimem-se as partes e seus procuradores, fixando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, caso não o 

tenham feito, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, cabendo aos ilustres 

advogados a intimação das testemunhas arroladas, conforme dispõe o art. 

455, § 1º, do referido instituto processual civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008956-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUSTAVO DOS SANTOS LADEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES (ADVOGADO(A))

CAMILA OLIVEIRA MAZZARELLA (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” 

intentada por PAGAR. ME PAGAMENTOS S.A., sociedade anônima, 

qualificada nos autos, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, pessoa jurídica de direito público, também qualificadas, 

objetivando-se, em síntese, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada 

no processo administrativo n. 51.032.001.17-0001828 e da própria 

inscrição em dívida ativa, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Relata, a requerente, ter sido autuada pela ré no processo acima descrito, 

por iniciativa de uma reclamação do Sr. Irdeci Rodrigues de Oliveira, 

proprietário da empresa Irdeci Rodrigues de Oliveira M. E., junto ao 

PROCON porque, segundo este, teria recebido boleto fraudulento no valor 

de R$ 700,92 (setecentos reais e noventa e dois centavos), emitido pelo 

Banco Bradesco, cuja beneficiária seria a empresa autora. Narra que, em 

resumo, o processo resultou em sua condenação ao pagamento de multa 

no valor de R$ 5.607,36 (cinco mil, seiscentos e sete reais e trinta e seis 

centavos), mantida em sede recursal que, a seu ver, é nula, pois o ramo 

de atuação da empresa consiste na viabilização do pagamento em 

transações comerciais realizadas via internet, não fazendo parte, 

portanto, da cadeia de consumo, de modo que a si não deveria ter sido 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a multa 

tida por ilegal. Esclarece não possuir qualquer relação jurídica com o Sr. 

Irdeci, mas apenas com o estabelecimento responsável pela emissão do 

boleto bancário, mediante a disponibilização de seu sistema para 

realização das transações do referido estabelecimento com seus clientes. 

Por essa razão, diz ser ilegal a multa aplicada, pois no processo 

administrativo foram consideradas apenas a vulnerabilidade e a diferença 

de porte econômico entre as empresas e não a previsão legal do finalismo, 

pugnando pela concessão da tutela antecipatória, consistente na 

suspensão da multa e da inscrição desta em dívida ativa. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como 

se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a 

concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, é de fácil constatação a ausência dos 

requisitos acima descritos, primeiramente porque o pedido está baseado 

em fatos que exigem produção prova, pois a multa em discussão é 

originária de procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, no qual 

todo o arrazoado pela demandante na inicial já foi discutido, inclusive em 

recurso, resultando na imposição da multa objurgada, cuja reanálise 

demanda exame de fatos e de provas, o só ocorrerá depois de 

formalizado o contraditório. De igual modo, não restou demonstrado ou 

mesmo aventado na inicial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, caso a medida só seja concedida ao final da lide, caso 

contrário, a autora já teria garantido o juízo para ver suspensa a 

exigibilidade do crédito, como sugerido por ela própria na inicial. Diante do 

exposto, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

medida requerida, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o 

pedido. Por outro lado, sendo perfeitamente possível a suspensão da 

cobrança mediante o depósito em dinheiro do montante devido, nos termos 

do art. 151, II, do CTN, aqui aplicado por analogia, em consonância com a 

jurisprudência mato-grossense[1], fica facultado à parte fazê-lo, 

comprovando nos autos, no prazo de 10 dias. Realizado o depósito e 

comprovado nos autos, conclusos. Com fulcro no art. 334 do CPC, 

designo para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15h30min, a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC). Intimem-se. [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA 

APLICADA PELO PROCON/MT. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. 

PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS, BEM 

COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS. 

IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN. 

POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há obstáculo à 

aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito 

tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de 

débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as 

diferencia. A apresentação de seguro garantia, não é suficiente 

suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade 

do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral 

devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a 

possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. Embora 

inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou 

protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.” 

(TJMT - AI 73048/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. 

Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.2.2018, p. no DJE 8.3.2018)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 479 de 521



MANOEL SOTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MANOEL SOTERIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Tempo de Serviço Rural c/c Pedido de Aposentadoria por 

Tempo de Serviço ou Aposentadoria por Idade” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, na qual 

objetiva a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria 

proporcional por tempo de contribuição, pelo exercício da atividade de 

trabalhador urbano e rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos 

na peça primeira. Relata contar atualmente com 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade e ter exercido atividade rural durante 26 (vinte e seis) anos, 

no período de 1961/1987, esclarecendo que a partir de 1987 trabalhou 

como empregado com registro em carteira por aproximadamente 12 (doze) 

anos. Assim, entendendo preencher os requisitos necessários à 

concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição ou 

por idade, pleiteia a condenação do réu à implantação de um dos 

benefícios, retroativo à data do requerimento administrativo. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida 

no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem 

sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

enfatizando imprescindibilidade de prova material idônea da alegada 

atividade rural. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros 

e correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. Alegou, por fim, que este juízo deve 

se manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais 

dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Juntou extrato previdenciário. Concluída a instrução, foi dada a palavra à 

parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pelo que se infere da inicial, 

convicta do preenchimento das condições previstas em lei para a 

obtenção da aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, o autor 

pleiteia esse aparente direito, enfatizando que trabalhou na zona rural no 

período de 1961 a 1987 e que também exerceu atividades urbanas com 

registro em carteira por aproximadamente 12 (doze) anos. De acordo com 

o disposto no art. 52, da Lei 8.213/91: “A aposentadoria por tempo de 

serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado 

que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 

30 (trinta) anos, se do sexo masculino.”. A Emenda Constitucional nº 20 de 

1998, em seu art. 9º inovou a matéria, estabelecendo novos requisitos 

para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, 

que, a propósito, passou a nominar-se “tempo de contribuição”, conforme 

segue: “Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e 

ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 

estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o 

direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral 

de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20, sendo que 

tempo de contribuição passou a ser de 30 anos para mulher e 35 anos 

para homem. O art. 48, da Lei n. 8.213/91, por sua vez, prevê que a 

“aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade 

se homem, e 60 (sessenta) anos se mulher.” Os parágrafos 2º e 3º, do 

referido artigo, estabelecem que: § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o 

deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) § 3o 

Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam 

ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) Desse modo, no caso dos autos, em que a autora 

pretende ter reconhecidos tanto o seu tempo de trabalho urbano como o 

rural para obtenção da aposentadoria, o benefício só lhe será devido se 

restar comprovado que à época da propositura da ação ele já contava 

com 65 anos de idade e que exercia atividade rural quando do implemento 

do requisito etário. De acordo com os documentos contidos nos autos, à 

época da propositura da ação, o autor possuía 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade e em 1998, quando da promulgação da Emenda 20, já 

estava filiado à Previdência Social, restando, portanto, verificar se 

preenche os demais requisitos, para aposentar-se, cabendo salientar o 

seu tempo de contribuição é insuficiente à aposentadoria por tempo de 

contribuição, com visto, uma vez que relata contar com apenas 12 (doze) 

anos. Outrossim, cumpre destacar que o exercício de atividade rural 

alegado pelo autor deverá ser comprovado por meio de início de prova 

material corroborada por prova testemunhal. Para isso, verifica-se que ele 

juntou aos autos apenas a certidão de casamento, onde consta a sua 

profissão como lavrador, restando, assim, averbado o início de prova 

material. Quando ouvida em juízo, o autor afirmou que seu trabalho na roça 

foi desde criança, na Comunidade “Brumado” em Nossa Senhora do 

Livramento até quando completou 40 (quarenta) anos de idade, ou seja, 

em 1993 quando deixou as atividades agrícolas e se mudou para a cidade. 

Já a testemunha Sra. Donata Bispo de Oliveira disse ter conhecido o autor 

desde criança na Comunidade “Brumado”, onde ele morava com a mãe e 

os irmãos e desenvolviam atividade rural, tendo afirmado que se mudou 

para a cidade há mais de 30 (trinta) anos, enquanto o Sr. Manoel ficou na 

roça, vindo para a cidade quando sua esposa ficou doente. A testemunha 

Sra. Terezinha Domingas da Silva disse ter conhecido o autor há 

aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, informando que se mudou do 

Município de Nossa Senhora do Livramento há 30 (trinta) anos, pontuando 

que o autor laborou na cidade fazendo “bicos” como pedreiro. Verifica-se, 

pois, que há divergência entre os fatos narrados pelo autor na inicial, os 

descritos em audiência e as informações contidas nos documentos 

carreados aos autos, conforme se infere do extrato do CNIS, trazido pelo 

requerido na contestação, no qual se pode observar que seus vínculos 

urbanos coincidem em parte com o período que diz ter laborado na 

lavoura, pois há registros de vínculos empregatícios desde 1987, ou seja, 

quando o autor possuía 34 (trinta e quatro) anos de idade. Além disso, o 

único documento trazido aos autos como início de prova material é a 

certidão de casamento que, todavia, não correspondente ao período 

apontado em audiência como sendo rural, uma vez que o matrimônio se 

deu em 30.10.1979 e em 19.10.1987, o autor ingressou na empresa 

“Sulmap Sul Amazônia Madeiras e Agropecuária Ltda”, deixando, assim, a 

atividade rurícola, segundo se infere do extrato do CNIS (Id. 13201466). 

Desse modo, pode-se dizer que o autor não logrou êxito na comprovação 

da alegada atividade rural a ser considerada como tempo de serviço para 

aposentar-se e, além disso, como já afirmando mais acima, o período de 

contribuição comprovado nos autos é insuficiente à instituição da 

aposentadoria por tempo de contribuição prevista no art. 9, II, “a”, da 

Emenda Constitucional n. 20/1998, já que conta apenas com apenas 9 

(nove) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de declaração de tempo de 

serviço rural c/c pedido de aposentadoria por idade, por não restar 

comprovado o período de exercício de atividade rurícola, bem como por 

não contar o autor com tempo de contribuição suficiente para 

aposentar-se, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos 

termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006401-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA (ADVOGADO(A))

LUCILARA FERREIRA CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, LUCILARA FERREIRA CAMARGO, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento dos seus direitos à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos/proventos 

em decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 

1994, tendo em vista que foi servidora pública do Poder Executivo no 

período compreendido entre 11.3.2008 e 11.12.2013. Argumenta que com 

a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento 

e noventa e oito pontos percentuais). Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do requerido a incorporar à sua 

remuneração ou vencimento a diferença salarial correspondente a 

11,98%, bem como condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação com a devida correção e reflexos sobre 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens dos últimos cinco anos 

anteriores à propositura da ação. Junta documentos. Em contestação, o 

réu sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de 

norma de reestruturação de carreira dos servidores da Secretaria de 

Saúde, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC, 

não fazendo jus a qualquer recebimento, haja visto ter sido contratada 

temporariamente. Aduz que o diferencial pretendido de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento), ao contrário do que consta do pedido 

prematuro, foi devidamente incorporado quando da vigência da Lei nº 

3.507/2010. Em caso de eventual condenação, pede sejam a correção 

monetária e juros fixados de acordo com o INPC até 29.6.2009 e, após 

pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança 

até 25.3.2015 e a partir de então pelo IPCA-E, além da aplicação do rito 

precatório e junta documentos. Junta documentos. Devidamente intimada 

para se manifestar acerca da contestação e documentos que a 

acompanha, a parte autora deixou decorrer o prazo em branco. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 22.8.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 22.8.2012 a 22.8.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 
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em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Desse modo, 

para que a requerente faça jus ao pleito ela deve comprovar a condição 

de servidora efetiva, que de acordo com o art. art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Contudo, conforme os documentos que instruem a inicial, a autora não faz 

parte do quadro de servidores efetivos do Município de Várzea Grande, 

haja visto ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública, 

conforme se infere no documento de Id. 13100953. Outrossim, verifica-se 

que não se tem notícia de que a autora exerceu qualquer outro cargo de 

vínculo efetivo no Município de Várzea Grande. Portanto, por ser servidora 

com 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, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE 

VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO 

DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA. Nem 

de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem 

remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade 

Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de 

serviços por tempo determinado. Recurso não provido. (TJ/MT – Apelação 

19046/2018 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator Des. 

Luiz Carlos da Costa, j. 19.6.2018, p. 4.7.2018 - destaquei). APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR QUE 

EXERCE CARGO EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 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. (TJ/MT – PJE 1012029-03.2016.8.11.0041 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo – Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves 

Rodrigues, j. 15.5.2018, p. 5.6.2018 - destaquei). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO 

SENTENCIAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PREJUDICADO. Servidor público cujo cargo é em comissão não faz jus ao 

recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV. (TJ/MT – Apelação/Remessa 

Necessária 145261/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.5.2018, p. 4.6.2018 - 

destaquei). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DIFERENÇA SALARIAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIRO REAL 

PARA URV - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – 

SERVIDOR - CONTRATO TEMPORARIO - VÍNCULO PRECÁRIO - RECURSO 
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DESPROVIDO. 1."Servidor público cujo cargo é em comissão não faz jus 

ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas 

da conversão de cruzeiros reais para URV. Sentença retificada. Recurso 

prejudicado.” (Apelação / Remessa Necessária 55355/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 20/10/2015). 2. 

Recurso desprovido. (TJ/MT – Apelação 7585/2018 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

19.3.2018, p. 3.4.2018). Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na Ação Ordinária intentada por Lucilara Ferreira Camargo em 

face do Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em 

virtude da gratuidade deferida. Havendo interposição de recurso e 

apresentadas as contrarrazões, instância superior para os devidos fins 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIAS EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, ELIAS EUGENIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a 

servidora não sofreu qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 

e ao tempo da conversão da moeda sequer existia o cargo por ela 

exercido e, ainda, assim, houve reestruturação da carreira, com a 

implementação de subsídio e consequente aumento salarial além do 

diferencial pretendido. Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da 

carreira e dos padrões remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, 

inclusive como termo final de eventuais parcelas devidas que estão 

prescritas por ser anterior ao quinquênio que antecede à propositura da 

ação, pugnando, ainda, pela improcedência do pedido. Em caso de 

eventual condenação, pede a apuração do percentual devido em fase de 

liquidação de sentença e junta documentos. Em impugnação, o autor refuta 

todo o alegado na contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 483 de 521



Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 7.5.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 7.5.2013 a 7.5.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 
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ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Elias Eugenio da Silva em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

7.5.2013, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIAS EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, ELIAS EUGENIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a 

servidora não sofreu qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 

e ao tempo da conversão da moeda sequer existia o cargo por ela 

exercido e, ainda, assim, houve reestruturação da carreira, com a 

implementação de subsídio e consequente aumento salarial além do 

diferencial pretendido. Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da 

carreira e dos padrões remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, 

inclusive como termo final de eventuais parcelas devidas que estão 

prescritas por ser anterior ao quinquênio que antecede à propositura da 

ação, pugnando, ainda, pela improcedência do pedido. Em caso de 

eventual condenação, pede a apuração do percentual devido em fase de 

liquidação de sentença e junta documentos. Em impugnação, o autor refuta 

todo o alegado na contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 
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inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 7.5.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 7.5.2013 a 7.5.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 
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tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 
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Remuneratórias (URV) intentada por Elias Eugenio da Silva em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

7.5.2013, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIAS EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, ELIAS EUGENIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a 

servidora não sofreu qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 

e ao tempo da conversão da moeda sequer existia o cargo por ela 

exercido e, ainda, assim, houve reestruturação da carreira, com a 

implementação de subsídio e consequente aumento salarial além do 

diferencial pretendido. Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da 

carreira e dos padrões remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, 

inclusive como termo final de eventuais parcelas devidas que estão 

prescritas por ser anterior ao quinquênio que antecede à propositura da 

ação, pugnando, ainda, pela improcedência do pedido. Em caso de 

eventual condenação, pede a apuração do percentual devido em fase de 

liquidação de sentença e junta documentos. Em impugnação, o autor refuta 

todo o alegado na contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 
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prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 7.5.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 7.5.2013 a 7.5.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 
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de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Elias Eugenio da Silva em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

7.5.2013, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRESCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

LAURA CAROLINA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (REQUERIDO)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, MANOEL CRESCENCIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela 

de Urgência”, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas de direito público interno, igualmente 

qualificados, objetivando, liminarmente, fossem os réus compelidos a 

garantir todos os meios necessários ao fornecimento do procedimento 

cirúrgico de “revascularização aorto bifemural com prótese de daclón”, 

com urgência ao autor. Esclarece-se que o autor sofre de “insuficiência 

arterial crônica descompensada, com necrose do hálux esquerdo” e, 

segundo o Dr. Cid Alexandre (CRM 3442-MT), necessita submeter-se ao 

procedimento cirúrgico acima descrito com urgência. O pedido veio 

instruído com documentos. Instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT emitiu o seu parecer, sendo posteriormente deferida a 

antecipação de tutela. O Estado de Mato Grosso contestou o pleito (Id. 

11559083), e arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, 

requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC, e sustentando, no mérito, que a realização de 

procedimentos inerentes ao tratamento de saúde de forma indiscriminada, 

sem a observância dos programas de distribuição obrigatória, causa 

enorme desequilíbrio ao sistema, beneficiando um paciente em detrimento 

de inúmeros outros, tendo em vista que a saúde pública pauta-se pelo 

princípio da universalidade, isto é, busca atender o maior número de 

pessoas possíveis, sendo eleitas as substâncias e tratamentos 

indispensáveis para o combate ao mal. Aduz que o requerente não 

comprovou sua incapacidade econômica de suportar o tratamento 

pleiteado, vez que a proteção constitucional se destina apenas ou 

preferencialmente aos necessitados. Expressa que a multa diária para 

casos de descumprimento de ordem judicial consiste em medida coerente 
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com a noção processual. Contudo, a fixação dos prazos exíguos mesmo 

em caráter de urgência e as atuais dinâmicas de aplicação das multas por 

descumprimento nos casos relacionados à saúde judicializada fazem com 

que o Poder Público cumpra a destempo o ordenado, sofrendo com a 

penalização pecuniária derivada da multa coercitiva. Desse modo, diz que 

a aplicação de bloqueio de valores na conta corrente do Estado de Mato 

Grosso apresenta uma medida com maior efetividade e de menor 

onerosidade. Salienta a necessidade de se utilizar a tabela disponibilizada 

pelo Sistema de Unificado de Saúde – SUS, a fim de tutelar a saúde do 

cidadão sem prejuízo do erário. O Município de Várzea Grande contestou 

o pleito (Id. 11830904) e arguiu, no mérito, que o tratamento pleiteado era 

de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser considerado de 

alta complexidade que o procedimento pleiteado é considerado de alto 

custo e alta complexidade. Salientou que a saúde é um direito de todos e 

os serviços devem estar disponíveis numa rede regionalizada e 

hierarquizada. Dessa forma, nem a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios atuam isoladamente, tendo em vista que a responsabilidade 

é solidária, mas não se dá conjuntamente. Na sequência, o Município de 

Várzea Grande manifestou informando o depósito no valor de R$ 2.118,50 

(dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), o que corresponde 

à metade do valor do procedimento. Posteriormente a isso, comparece a 

parte autora e requer a intimação do Estado de Mato Grosso para que 

deposite os outros 50% (cinquenta) por cento do orçamento. Devidamente 

intimado para cumprir a decisão judicial ou prestar informações acerca da 

impossibilidade de fazê-lo, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos a 

nota de empenho comprovando os outros 50% (cinquenta por cento) do 

valor do procedimento cirúrgico. Adiante, a parte autora informou aos 

autos a realização do procedimento cirúrgico e, por conseguinte fosse 

expedido o alvará judicial em favor da empresa “GF Medical Comércio e 

Representações Ltda”, apresentando ainda, a nota fiscal, o que foi 

deferido. É a síntese do necessário. Decido. O processo comporta o 

julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a matéria de fato não 

exige a produção de provas em audiência, nem fora esta pleiteada pela 

parte autora. Inicialmente, afasto a alegação de falta do interesse de agir, 

arguida na contestação do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a 

pretensão do autor permanece vivo em receber o procedimento cirúrgico 

pleiteado sendo que os requeridos somente o fizeram depois de intimados 

da decisão que lhe fixou a obrigação em fazê-lo. Feita essa ponderação, 

passo à análise do mérito da lide. Observando o conjunto probatório, 

nota-se que a lide está suficientemente instruída com documentos 

necessários à elucidação da matéria, dispensando, por isso, maior dilação 

probatória, vez que os documentos contidos nos autos atestam a 

gravidade do quadro de saúde do autor, bem como a urgente necessidade 

de ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva, com urgência. 

A jurisprudência pátria, sobretudo a de Mato Grosso, tem se posicionado 

no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando 

os documentos juntados aos autos suprem a necessidade de produção de 

provas, possibilitando o julgamento antecipado da lide (TJMT – Apelação / 

Reexame Necessário, 41098/2013, Quarta Câmara Cível – Rela. Des. Serly 

Marcondes Alves, j. 7.2.2014, p. DJe 14.2.2014). Exsurge dos autos que o 

cerne da controvérsia reside na aferição do apontado direito do autor ao 

tratamento de saúde na realização do procedimento cirúrgico em hospitais 

conveniados ou particulares, neste último caso a expensas do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, tendo em vista a 

inexistência de tal atendimento no Pronto-Socorro Municipal de Várzea 

Grande, onde se encontra aguardando pela realização da cirurgia. 

Conforme estabelece o art. 6º da Constituição Federal, o direito à saúde é 

considerado direito social fundamental, posto que inserido no Título II, dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, além de ser tido como direito subjetivo 

de todos e dever do Estado de protegê-lo e garanti-lo “mediante políticas 

sociais e econômicas”, nos termos do art. 196 da Carta Magna, sendo, 

ainda de relevância pública as ações e os serviços de saúde, como se 

colhe do art. 197 da Carta. Na condição de direito social – diferentemente 

do que ocorre, por exemplo, com o direito de liberdade, caracterizado por 

uma dimensão negativa em que a mera omissão estatal já o garante – o 

direito à saúde possui natureza predominantemente positiva, ou seja, que 

necessita de prestações do Estado na forma de recursos públicos para 

ser efetivamente garantido, o que resulta no principal argumento contrário 

à sua judicialização, conforme esclarece a doutrina (MENDES, Gilmar 

Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. “Curso de Direito Constitucional”, 

7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 677-678). Tal particularidade 

justifica algumas pertinentes alegações por parte do Estado, corriqueiras 

em casos como o que se examina aqui, a exemplo da “teoria da reserva 

do possível”, consistente em obstáculo de cunho orçamentário e 

financeiro para poder atender à demanda individual de cada cidadão sem 

prejudicar a coletividade e o direito individual dos demais, cabendo 

acrescentar que, mesmo dispondo, o Estado, hipoteticamente, de todo o 

recurso imaginável para suprir as solicitações de todos no âmbito da 

saúde, não se pode ignorar que, ainda assim, seria faticamente impossível 

satisfazer todos e ao mesmo tempo, impondo-se proceder às escolhas, 

em benefício de uns e em detrimento de outros, o que “implica, 

consequentemente, divergências sobre a justiça e correção dessas 

escolhas.” (NOVAIS, Jorge Reis. “Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos 

Direitos Sociais Enquanto Direitos Fundamentais”, 1ª edição, Coimbra 

Editora, 2010, p. 124). Outra alegação comum e igualmente de fundada 

relevância, ao menos parcial, é a da possível violação do princípio da 

separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário, uma vez 

invocado para agir em demandas como esta, por não dispor das 

informações próprias do Poder Executivo para a concretização de uma 

pretensão ligada aos direitos sociais, não reúne condições para analisar 

as consequências que virão da destinação dos recursos públicos em prol 

de um e em prejuízo do todo. Cumpre ressaltar que mesmo diante das 

dificuldades vislumbradas acima – mas sob o entendimento de que as 

normas dos direitos sociais, no Brasil, ao contrário da maioria das nações 

igualmente regidas por Constituições que estabelecem o Estado 

Democrático de Direito, “têm aplicação imediata”, assim como todas as 

demais normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, por 

força do disposto no § 1º do art. 5º da Constituição Federal, não se 

definindo, portanto, como normas meramente programáticas, mas de 

pronta eficácia, ou seja, exigível em juízo – vem prevalecendo o 

entendimento de que os artigos 196 e 197 da Carta Maior autorizam o 

Poder Judiciário a ordenar o cumprimento das políticas públicas ali 

definidas, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pinçada 

a seguir pela doutrina: “a essencialidade do direito à saúde fez com que o 

legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública 

as ações e serviços de saúde (CF, art. 197)”, legitimando a atuação do 

Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra 

o mandamento constitucional em apreço.” (MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 696-697, citando trecho do 

voto do Min. Celso de Mello, relator no AGR-RE 271.286-8, DJ de 

12.9.2000) Com efeito, seguindo o raciocínio externado acima e conferido 

em reiterada jurisprudência do STF, com especial destaque para a decisão 

proferida na STA 175/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.4.2010, não estará 

o Poder Judiciário interferindo na autonomia de outro Poder, mas 

cumprindo o seu papel, nos casos em que se busca “apenas coibir 

omissões do poder legislativo e executivo, ou exigir o cumprimento de 

legislação e políticas públicas já existentes, hipótese na qual se enquadra 

a noção de direitos derivados a prestações”, nisso se distinguindo a 

atuação não afeita ao Judiciário, qual seja a das situações nas quais está 

em causa a exigência de prestações originárias, segundo lições 

encontradas na doutrina (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Curso de Direito Constitucional”, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 564). “Isso porque, ao deferir uma 

prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas 

formuladas pelo SUS, o Judiciário não está criando política pública, mas 

apenas determinando o seu cumprimento.” (MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 725) Adicionado a esse 

entendimento, o STF vem sustentando, em relação ao entrave que a 

“reserva do possível” representa para a concretização dos direitos 

sociais não simplesmente programáticos, que a alegada impossibilidade de 

atendimento da demanda, isto é, de fornecer as prestações 

(medicamentos, procedimentos, exames etc.) deve ser demonstrada pelo 

Poder Público, a quem incumbe o ônus da prova (STA 268-9/RS, rel. Min. 

Gilmar Mendes, j. 22.10.2008). Ainda no tocante à reserva do possível, a 

invocação do mínimo existencial como forma de garantir uma vida 

condigna é considerado critério de relevância capaz de prevalecer num 

juízo de ponderação e de, assim, relativizar o obstáculo gerado pela 

alegação comumente utilizada pelo Estado para justificar a impossibilidade 

de atendimento à demanda ou de cumprimento da ordem judicial que o 

impõe. A jurisprudência do STJ tem delimitado o tema: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE 

JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO 

POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, 

saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico 
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supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os 

outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à 

saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em 

legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, 

em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao 

disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira 

que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em 

Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o 

direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, 

tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, 

descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 

programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de 

Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade 

e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício 

de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou 

cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do 

possível não configura carta de alforria para o administrador 

incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa 

humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão 

estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio 

médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" 

frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do 

administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas 

estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às 

necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração 

orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, 

as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são 

plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso 

Especial provido.” (STJ – Resp 1068731/RS – Segunda Turma, Rel. Min. 

Herman Benhamin, j. 17.2.2011, p. Dje 8.3.2012). Por outro lado, assiste 

parcial razão do Município de Várzea Grande quando diz caber ao Estado 

o fornecimento do procedimento de alto custo/alta complexidade, por ser 

recomendável, sempre que possível, ou seja, quando movida ação contra 

os três entes federativos, observar as normas de repartição da 

competência entre os gestores, reconhecendo-se a legitimidade de todos, 

mas condenando-se um destes apenas subsidiariamente, de acordo com 

as regras de competência, sem prejuízo, pois, de redirecionamento em 

caso de descumprimento, de modo a se utilizar da verba pública de forma 

mais racional, cumprindo, além do mais, as Portarias do Ministério da 

Saúde, a exemplo da Portaria 874/2013 e dando ressonância ao 

Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça: “Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde 

devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de 

repartição de competência entre os gestores.” Reside no art. 198 da 

Constituição Federal a fundamentação para esse entendimento, na medida 

em que o legislador constitucional, depois de afirmar, no art. 23, II, ser 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios “cuidar da saúde e assistência pública”, termina por definir que 

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único”, organizado de acordo 

com as diretrizes previstas nos incisos I, II e III, verificando-se no primeiro 

a diretriz da “descentralização”. (destaquei) Os destaques na norma 

permitem concluir que, a despeito da regra da responsabilidade solidária, 

consolidada na jurisprudência pátria acerca da assistência à saúde, 

sempre que possível deve ser responsabilizado o ente público 

imediatamente responsável pelo procedimento ou medicamento, conforme 

o nível de complexidade e de acordo com a competência hierárquica na 

prestação do serviço ou no fornecimento do fármaco, como, aliás, já 

sinalizou o Superior Tribunal de Justiça ao excluir em dado momento a 

União do polo passivo, antes do sobrestamento que impediu a definição do 

tema por conta da pendência de julgamento dos Recursos Extraordinários 

566.471 e 605.533 do STF, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio e 

nos quais houve reconhecimento da existência de repercussão geral. É o 

que se confere a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS 

DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ATRIBUIÇÃO LEGAL 

DOS ÓRGÃOS LOCAIS, E NÃO DA UNIÃO. 1. Segundo a Constituição, "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 a sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196). Todavia, 

cumpre ao legislador dispor sobre a "regulamentação, fiscalização e 

controle" das ações e serviços de saúde, "devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado" (CF, art. 197). Relativamente ao sistema único 

de saúde (SUS), ele é formado, segundo a Constituição, por "uma rede 

regionalizada e hierarquizada" de ações e serviços de saúde, 

observadas, entre outras diretrizes, a da "descentralização, com direção 

única em cada esfera de governo" (art. 198). 2. Atendendo ao preceito 

constitucional, a Lei 8.080/90 tratou da organização do SUS, inclusive no 

que se refere à distribuição das competências, das atribuições e das 

responsabilidades de seus vários órgãos integrantes, com o objetivo, não 

apenas de evitar a sobreposição de estruturas administrativas, mas para 

conferir eficiência, economicidade e agilidade ao sistema, condição 

indispensável a garantir aos cidadãos, da melhor maneira possível, o 

acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3. Relativamente à 

execução e prestação direta dos serviços, a Lei atribuiu aos Municípios 

essa responsabilidade (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei n.º 8.080/90), 

compatibilizando o Sistema, no particular, com o estabelecido pela 

Constituição no seu artigo 30, VII: "Compete aos Municípios (...) prestar, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população". No que se refere especificamente à 

assistência farmacêutica, cumpre à União, como gestora federal do SUS, 

o repasse de recursos financeiros, cabendo aos Municípios e, 

supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de 

medicamentos. 4. Recurso especial provido para excluir a União do pólo 

passivo da demanda, divergindo do relator.” (STJ - REsp 873196 / RS – 1ª 

Turma – rel. Min. José Delgado – 3.5.2007 – 24.5.2007, p. 328) Com efeito, 

os entes públicos devem responder pelo fornecimento do procedimento 

pleiteado, recaindo tal responsabilidade sobre o Estado de Mato Grosso e, 

subsidiariamente, sobre o Município de Várzea Grande, por se tratar de 

procedimento de alto custo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem 

decidindo assim ao argumento de evitar a duplicidade e, pois, a oneração 

dos cofres públicos, conforme se confere nos recentes julgados a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE DIETA ENTERAL- SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - PRINCÍPIO DA CO-GESTÃO - MEDICAMENTO NÃO 

PADRONIZADO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

DO ENTE ESTATAL DEMANDADO - RECONHECIMENTO - ENTE MUNICIPAL 

- OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA - CONDICIONAMENTO AO DESCUMPRIMENTO 

DO ENCARGO PELO ESTADO RESPONSÁVEL - SAÚDE - DIREITO 

CONSTITUCIONAL. - A responsabilidade solidária inerente ao direito à 

saúde confere ao cidadão autonomia para acionar qualquer ente público 

(federal, estadual ou municipal) para garantir a eficácia da norma 

constitucional. Quando, todavia, ajuíza a ação contra mais de um deles, 

abre oportunidade de análise da repartição de atribuições dos gestores do 

SUS, porque, desta maneira, previne-se a duplicidade de fornecimento de 

medicamento, pelo município e pelo Estado, gerando prejuízo à 

administração e, a final, aos demais cidadãos que, porventura, necessitem 

da mesma medicação ou tratamento. - A identificação da responsabilidade 

dos entes públicos não viola o princípio da solidariedade na proteção à 

saúde e à vida, mas visa conferir utilização racional à verba pública, que é 

finita e autoriza a descentralização do atendimento médico/hospitalar, 

inclusive para garantir sua eficácia. A subdivisão de competência, em 

função das Portarias editadas pelo Ministério da Saúde, insere-se na 

função administrativa de organização e repartição de receitas, visando 

descentralização de recursos e ações, cujo fim precípuo é a otimização 

da prestação da assistência à saúde, devendo ser respeitada, desde que 

não comprometa o acesso à saúde. - Havendo comprovação de que outro 

tratamento disponível é o que melhor atende as especificidades do caso 

da paciente, é de se acolher seu pedido. (destaquei – TJMG – Apelação 

Cível 1.0528.13.003086-9/001 – 0030869-23.2013.8.13.0528 (1) – rel. Des. 

Lílian Maciel Santos – 9. 6. 2017 – 20.6.2017) “REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO PROCEDENTE - 

AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO - HIPÓTESE 

RESTRITA AOS CASOS DE CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO 
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PEDIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - MEDICAMENTOS DO 

COMPONENTE ESPECIALIZADO E NÃO INCLUÍDOS NO COMPONENTE 

BÁSICO E SEM MANIFESTAÇÃO DA CONITEC PELA NEGATIVA DE SUA 

INCORPORAÇÃO AO SUS - DIREITO À SAÚDE - DIREITO SOCIAL COM 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO - OBSERVÂNCIA DA DIRETRIZ DO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - PEDIDO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA, INEFICIÊNCIA E 

INEFETIVIDADE DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONBILIZADAS 

PELO SUS - IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 

PRETENDIDO. 1- A Lei da Ação Popular, aplicável à Ação Civil Pública para 

fins de remessa necessária conforme precedente do STJ (REsp 

1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19/05/2009, DJe 29/05/2009), 

prevê que somente nos casos de improcedência do pedido haverá 

reexame necessário, levando em consideração que o interesse público 

primário nestas ações constitucionais é desempenhado pelo autor da ação 

e não pelo ente público réu; 2- Os medicamentos não incluídos no 

componente básico (RENAME, anexos I e IV) e em relação aos quais não 

haja manifestação da CONITEC pela negativa de sua incorporação ao SUS, 

assim como os excepcionais do CEAF, não são passíveis de atendimento 

em nível primário, cabendo a execução das respectivas políticas pelo 

Estado-membro e pela União, como definido na Portaria nº 1.554/2013, sob 

pena de se onerar indevidamente o gestor municipal, com patente ofensa 

ao art. 7º, XIII da Lei nº 8.080/90, que prevê a "organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos"; 3- O 

Brasil adotou o direito a medicina baseada em evidências, o que significa 

dizer que somente podem ser fornecidos medicamentos e realizados 

procedimentos em relação aos quais haja prova da eficácia, eficiência e 

efetividade, além de segurança, a fim de evitar grave lesão à ordem 

administrativa e maior comprometimento do SUS; 4- Em geral, deverá ser 

privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção 

diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada.” 

(destaquei – TJMG – Apelação Cível/Remessa Necessária – 

1.0223.14.002054-4/001 – 0020544-94.2014.8.13.0223 (1) – rel. Des. 

Renato Dresch – 18.5.2017 – 23.5.2017) “(...) - O direito à saúde, em 

razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo 

de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não 

podendo, o ente público, se eximir do cumprimento de seu dever. - A 

responsabilidade solidária inerente ao direito à saúde confere ao cidadão 

autonomia para acionar qualquer ente público (federal, estadual ou 

municipal) para garantir a eficácia da norma constitucional. Quando, 

todavia, ajuíza a ação contra mais de um deles, abre oportunidade de 

análise da repartição de atribuições dos gestores do SUS, porque, desta 

maneira, previne-se a duplicidade de fornecimento de medicamento, pelo 

município e pelo Estado, gerando prejuízo à administração e, a final, aos 

demais cidadãos que, porventura, necessitem da mesma medicação ou 

tratamento. (destaquei – TJMG – Agravo de Instrumento 

1.0439.15.009791-3/001 - 0816073-55.2015.8.13.0000 (1) – rel. Des. 

Vasconcelos Lins – 14.4.2016 – publicação 26.4.2016). Os documentos 

que instruem o pleito comprovam, à saciedade, a doença da qual está 

acometida o autor, bem como a urgente necessidade de realizar o 

procedimento cirúrgico como forma de restabelecer o seu quadro de 

saúde, sob pena de risco de morte. Igualmente restou demonstrada a 

hipossuficiência financeira do autor e de seus familiares, que não 

possuem condições de suportar as despesas do tratamento. Assim, 

considerando a negativa/omissão dos réus em prestar atendimento ao 

autor, que não possui meios para custear o tratamento, impõe-se o 

acolhimento do pedido exposto acerca do tratamento. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, julgo procedente o pedido 

contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em 

relação o autor Manoel Crescencio de Silva, condenando, assim, o réu 

Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande 

a disponibilizar todos os meios necessários a realização do procedimento 

cirúrgico, exatamente como pleiteado na inicial. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Ficam os réus 

isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, salvo os 

valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 100 salários mínimos (art. 496, do CPC). 

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para 

requerer o que de direito. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, artigo 1.010, CPC). P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007959-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE AMORIM SANTOS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Defiro, ainda, o pedido de exibição dos documentos, conforme pleiteado 

na peça retro, devendo o requerido apresentar a vida funcional atualizada 

da parte autora, comprovando seu atual enquadramento, ordenando, no 

mais, a citação da parte ré para apresentar contestação no prazo legal de 

30 dias, nos moldes do art. 335 c/c art. 183 do CPC. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005625-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANISIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA GARDIM OAB - 551.212.331-91 (PROCURADOR)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de julgamento antecipado, por depender a lide de maior 

dilação probatória, defiro o pedido de prova testemunhal formulado pelas 

partes, deixando para apreciar o pedido de prova pericial após a 

realização da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que será 

aferida a real necessidade da prova pleiteada pelo autor. Fixo, como 

pontos controvertidos, a comprovação dos danos sofridos pelo 

demandante por ocasião do acidente automotivo descrito na inicial, do 

nexo causal entre esses danos e a conduta do motorista do ônibus, tido 

como agente público, bem como de eventual responsabilidade do Município 

de Castanheira por esses danos, considerando, para tanto, as alegações 

do réu de que os fatos se deram por culpa exclusiva do autor ao cruzar a 

Avenida 4 de Julho em confronto com as alegações deste de que 

trafegava na preferencial. Para tanto, designo a audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h, com a 

oitiva dos motorista envolvidos no acidente e das testemunhas a serem 

arroladas. Intimem-se as partes e seus procuradores, fixando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, caso não o 

tenham feito, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, cabendo aos ilustres 

advogados a intimação das testemunhas arroladas, conforme dispõe o art. 

455, § 1º, do referido instituto processual civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZITO HELENO PINHO DE LIMA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ZITO HELENO PINHO DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, ser servidor público e, nessa condição, fazer 

jus ao gozo de férias e licença-prêmio não concedidas pelo réu. Relata 

que o réu não vem concedendo aos servidores da educação o direito ao 

usufruto das férias e da licença-prêmio, sendo que possui direito ao 

quinquênio 2012/2017 e às férias dos períodos de 2015/2016 e 

2016/2017, conforme requerimentos administrativos. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a condenação do réu à concessão do gozo 

dos benefícios a que faz jus. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega que o gozo de férias implica a 
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contratação de profissional substituto, pois a unidade escolar não pode 

ficar sem agente de segurança e manutenção e, que, além disso, a 

administração pública possui autonomia para suspender temporariamente 

as férias dos servidores para serem gozadas em momento oportuno. De 

igual modo, não nega o direito do autor à licença-prêmio, porém esclarece 

que a ausência do servidor no serviço dependerá de viabilidade financeira 

para novas contratações, pois o gozo do benefício não é automático, 

sendo defeso ao Judiciário adentrar o mérito da questão. Por tais motivos, 

pede a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se infere do relatório 

acima, duas são as pretensões expostas na inicial, quais sejam: o 

usufruto da licença-prêmio e o gozo das férias dos períodos de 2012/2017 

e 2015/2016 – 2016/2017. No tocante à licença-prêmio, assinale-se que o 

referido benefício está previsto na legislação municipal, especificamente 

no art. 97, da Lei Municipal n. 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Municipais e dá outras providências, conforme se 

infere a seguir: “Art. 97 – O servidor poderá requerer, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.” 

Como se observa desse texto, todos os servidores públicos municipais 

ostentam direito à licença-prêmio, observados, obviamente, os requisitos 

acima descritos, quais sejam “requerer administrativamente”, “ter 

trabalhado efetivamente 5 (cinco) anos”. De acordo com a ficha funcional 

do autor, observa-se que, de fato, este já alcançou o quinquênio exigido 

para o usufruto da almejada licença e também pleiteou administrativamente 

esse direito (pg. 42). Todavia, é de se esclarecer que a administração 

pública detém a discricionariedade de decidir o momento conveniente e 

oportuno de conferir aos seus servidores o desfrute da licença-prêmio, 

velando, sobretudo, pela supremacia do interesse público. Tanto o é que a 

concessão do benefício não acontece imediatamente à complementação 

dos requisitos exigidos, mas quando a ausência do servidor não afetar o 

bom desempenho do serviço público. Nesse sentido a jurisprudência: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – 

USUFRUTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão ao usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da 

administração pública, em razão da conveniência e oportunidade no 

Serviço Público.” (TJMT – 1008899-94.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 19.3.2018, p. DJE 

4.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO 

E ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

LICENÇA-PRÊMIO RELATIVA AOS QUINQUÊNIOS 2003/2008 E 2008/2013 

NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DO PRIMEIRO PERÍODO – NÃO 

OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NA LEI MUNICIPAL 

N. 1.164/91 PARA USUFRUTO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – DATA DA APOSENTADORIA – 

PRECEDENTES DO STJ – SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM ATIVIDADE 

– PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE – POSSIBILIDADE PELA VIA 

ADMINISTRATIVA DESDE QUE HAJA ORÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO 

JUDICIÁRIO DETERMINAR O PRONTO PAGAMENTO, SOMENTE APÓS A 

APOSENTADORIA – USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO DEFERIDO PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA TEMPO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE 

DE ADIAR INDEFINIDAMENTE O BENEFÍCIO – DETERMINAÇÃO QUE SE 

MOSTRA RAZOÁVEL E LEGAL POR NÃO RESTAR COMPROVADO PELO 

ENTE PÚBLICO NENHUM EMPECILHO PARA CONCESSÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDOS – RECURSO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPROVIDO – RECURSO DA 

SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). O usufruto da licença-prêmio deve ser 

observado sob a ótica da discricionariedade, analisados pelos critérios de 

conveniência e oportunidade. Isto porque, o usufruto da licença-prêmio é 

ato discricionário da Administração, que, de acordo com os critérios de 

conveniência e oportunidade, define o momento adequado para sua 

fruição, levando em conta a necessidade do serviço público. (...).” (TJMT - 

Ap 107729/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. 

Vandymara G. R. P. ZANOLO, j. 12.9.2016, Publicado p. DJE 16.9.2016) 

Como se vê, cabe à administração pública a fixação do momento 

apropriado do desfrute da licença-prêmio, depois de requerida 

administrativamente pelo servidor, face à necessidade do serviço público, 

o que não impede, obviamente, que ocorra o seu agendamento, sem 

ocasionar a inobservância ao poder discricionário da administração 

pública, ponderando-se sempre pelo bom desempenho do serviço público 

e a necessidade do servidor. Até porque, ainda que a ausência do 

trabalhador possa prejudicar a administração pública, ele não pode ser 

penalizado por conta disso, merecendo ao menos ser inserido no 

agendamento para usufruto em tempo oportuno e propício às partes. 

Concluiu-se, portanto, que o servidor não possui direito ao usufruto 

imediato da licença prêmio de 2012/2017, porém é possível que a 

administração pública defina o momento adequado para o usufruto do 

benefício, sem onerar o serviço público. Por outro lado, o autor faz jus ao 

imediato usufruto das férias de 2015/2016 e de 2016/2017, pois, como já 

dito acima, apesar de existir a possibilidade de a ausência do servidor 

prejudicar a administração pública, compete a esta organizar a escala de 

férias de seus servidores e/ou remanejá-los, se assim for necessário, 

com vistas à otimização do serviço, sem, contudo, penalizar o servidor. 

Aliás, o próprio art. 90, da Lei Municipal n. 1.164/1991 estabelece que “As 

férias somente poderão ser interrompidas em caso de calamidade pública, 

comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral por 

motivo de superior interesses públicos, devendo o período interrompido 

ser gozado imediatamente após a cessação do motivo da interrupção” 

(sic). Assim, não restando demonstrado nos autos a ocorrência de 

nenhuma das situações acima descritas, tampouco a impossibilidade do 

réu de conceder ao autor o descanso merecido pelos anos trabalhados, 

não resta outro caminho senão o acolhimento do pleito. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação 

de Fazer intentada por Zito Heleno Pinho de Lima em face do Município de 

Várzea Grande, a fim de condenar este ao imediato agendamento do 

usufruto da licença-prêmio (2012/2017), bem como a conferir-lhe o direito 

de usufruto das férias não gozadas nos períodos de 2015/2016 e 

2016/2017, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Considerando que o autor 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, a ser suportado na 

proporção de 40% pelo autor e 60% pelo réu. Suspendo, porém a 

cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do 

CPC. Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007952-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

VALMIR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Defiro, ainda, o pedido de exibição dos documentos, conforme pleiteado 

na peça retro, devendo o requerido apresentar a vida funcional atualizada 

da parte autora, comprovando seu atual enquadramento, ordenando, no 

mais, a citação da parte ré para apresentar contestação no prazo legal de 

30 dias, nos moldes do art. 335 c/c art. 183 do CPC. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002349-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))
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CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

FELICISSIMO ABEL DA COSTA (RÉU)

BOM GOSTO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

ARILSON CESARINO DA COSTA (RÉU)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Visto. O requerido Zenildo Pacheco Sampaio formulou pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a indisponibilidade dos seus 

bens, ao argumento de que não houve prática de ato ímprobo durante sua 

gestão, vez que não agiu com má-fé, nem provocou dano ao erário, 

conforme apurado pela perícia contábil 94/2013 requerida pelo próprio 

Ministério Público e segundo relatório técnico 201/2012. Pede, assim, em 

tutela de urgência, pela revogação da indisponibilidade dos seus bens, 

amparando-se, como argumento do periculum in mora, na impossibilidade 

de obtenção de empréstimo bancário para aquisição de um imóvel no 

Edifício Domus Regina, na cidade de São Paulo, por conta da necessidade 

de dar o referido imóvel em garantia real. O Ministério Público opinou 

contrário ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Além da 

ausência de previsão legal para a reconsideração pleiteada, notadamente 

por existir recurso próprio para se manejar contra a decisão concessiva 

da cautelar de indisponibilidade de bens, cabe assinalar que o demandado 

insiste em questionar a matéria de mérito, que exige regular trâmite 

processual para o seu enfrentamento no momento oportuno, nada 

trazendo aos autos, mais uma vez, que contrarie à evidência as 

conclusões que levaram ao recebimento da petição inicial e que implique 

em derrubada dos fundamentos da cautelar deferida. Já se assinalou, 

afinal, na decisão anterior que: “(...) cumpre anotar que na defesa escrita 

apresentada pelo demandado Zenildo nada se trouxe para os autos além 

do que já existia e havia sido utilizado para instruir a petição inicial, 

cabendo destacar a pretensão de apresentação de documentos 

complementares, o que é perfeitamente possível e até necessário, diante 

da gravidade dos fatos e da insistência demonstrada pelo órgão ministerial 

nesse tocante, não sendo demais lembrar que exatamente por ausência 

de comprovação da efetiva quilometragem percorrida pelos veículos 

utilizados para o transporte escolar do Município de Nossa Senhora do 

Livramento é que está a demandar em sede de improbidade administrativa 

nestes autos. Contudo, essa dilação probatória pleiteada não impede que 

se examine o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17 e seus 

§§ da Lei 8.429/92. Com isso, nada se rebateu das alegações vistas na 

peça de abertura, que levaram às seguintes conclusões iniciais: “No caso 

em tela, por mais que se busque na farta documentação apresentada não 

se visualiza, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual, 

qualquer demonstrativo do controle da Administração Pública Municipal 

sobre as despesas efetuadas com o Contrato 010/2010, alusivo ao 

Transporte Escolar nos anos de 2010 e 2011, o que era de rigor existir, 

diante da instauração do inquérito civil para apuração de irregularidades 

concernentes a essa relação contratual e das muitas requisições 

formuladas pelo órgão autor. Conclui-se, pois, não haver comprovação 

nenhuma da quilometragem efetivamente percorrida pela empresa “Bom 

Gosto Transportes”, contratada pelo Município de Nossa Senhora do 

Livramento para atender às rotas escolares da zona rural do município, 

falta essa que, no entanto, não impediu o poder público municipal de 

honrar o compromisso contratual de pagamento do valor ajustado entre as 

partes, sem qualquer alteração das cláusulas contratuais e do valor, 

mesmo após o ingresso de mais veículos (oito ônibus) para o município, 

reduzindo-se, presumivelmente, as rotas da empresa contratada. De 

acordo com o apurado, o que se viu foi o aumento do trecho de algumas 

rotas como forma de justificar a continuidade do valor do pagamento, pelo 

que se depreende da perícia contábil que instrui a petição inicial (páginas 

120-130 do paginador do sistema PGE), levando o município a pagar por 

serviços não executados efetivamente e, pois, a incorrer em prejuízo, 

vindo os demandados a descumprir o § 2º da Cláusula Terceira do 

contrato, que condicionava o pagamento à apresentação pela contratada 

da nota fiscal com a descrição da quilometragem percorrida no mês, e a 

Administração Pública Municipal a violar o art. 67 da Lei Federal n. 

8.666/93, que fala da fiscalização dos contratos administrativos. Além 

disso, os documentos trazidos com a peça primeira confirmam a assertiva 

de que os Termos de Aditivo 3º e 4º, firmados, respectivamente, em 

10.5.2012 e 5.7.2012 (ID 5874243), foram celebrados após a extinção do 

contrato e sem licitação, como se confere no ID 5874231, precisamente no 

relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, caracterizando 

ofensa à Resolução de Consulta n. 32/2008 e 24/2016 do TCMT e violação 

aos artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93. Também é certo afirmar nesta fase de 

análise sumária do feito que, conforme se observa no ID 5874243, mais 

exatamente no Termo de Referência Anexo I, letra h, os veículos ônibus 

deveriam ter no máximo 10 (dez) anos de uso, não tendo sido essa a 

idade dos bens objetos do contrato, vez que na sua cláusula quinta se vê 

que a contratada deveria fornecer ônibus/micro-ônibus urbanos 

fabricados a partir do ano de 1975. Neste particular, assim como na 

afirmação de que o Termo de Referência não fala em Kombi, 

diferentemente do que se lê no contrato, fale frisar que o edital também 

não se mostra fiel ao Termo de Referência, o que, numa primeira análise, 

especificamente neste ponto, parece isentar de responsabilidade os 

representantes da empresa contratada, recaindo a suposta conduta 

ímproba apenas na pessoa do réu Zenildo Pacheco Sampaio. O resultado, 

além do prejuízo por pagamento de valor incompatível com a qualidade do 

produto adquirido, segundo se extrai da documentação analisada, foi a 

interrupção do transporte escolar por diversas vezes para troca de peças 

e outras providências de manutenção (ID 5874231), acrescendo ainda 

mais o prejuízo aos cofres públicos municipais.” Tudo o que se trouxe 

para os autos com o pedido de reconsideração foi a documentação 

comprobatória de um compromisso de compra e venda celebrado pelo 

requerido e que corre o risco de não se concretizar por força da medida 

cautelar aqui deferida, o que em nada auxilia o demandado na 

demonstração de sua noticiada lisura na condução dos atos 

administrativos, vez que não combate ou faz desmerecer as impressões 

primeiras acerca da ocorrência de ato de improbidade, nem justificam, por 

si só, a revogação da decisão tomada, apenas realça a eficácia da 

providência cautelar concedida. Indefiro, pois, o pedido de 

reconsideração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002349-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

FELICISSIMO ABEL DA COSTA (RÉU)

BOM GOSTO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

ARILSON CESARINO DA COSTA (RÉU)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Visto. O requerido Zenildo Pacheco Sampaio formulou pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a indisponibilidade dos seus 

bens, ao argumento de que não houve prática de ato ímprobo durante sua 

gestão, vez que não agiu com má-fé, nem provocou dano ao erário, 

conforme apurado pela perícia contábil 94/2013 requerida pelo próprio 

Ministério Público e segundo relatório técnico 201/2012. Pede, assim, em 

tutela de urgência, pela revogação da indisponibilidade dos seus bens, 

amparando-se, como argumento do periculum in mora, na impossibilidade 

de obtenção de empréstimo bancário para aquisição de um imóvel no 

Edifício Domus Regina, na cidade de São Paulo, por conta da necessidade 

de dar o referido imóvel em garantia real. O Ministério Público opinou 

contrário ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Além da 

ausência de previsão legal para a reconsideração pleiteada, notadamente 

por existir recurso próprio para se manejar contra a decisão concessiva 

da cautelar de indisponibilidade de bens, cabe assinalar que o demandado 

insiste em questionar a matéria de mérito, que exige regular trâmite 

processual para o seu enfrentamento no momento oportuno, nada 

trazendo aos autos, mais uma vez, que contrarie à evidência as 

conclusões que levaram ao recebimento da petição inicial e que implique 

em derrubada dos fundamentos da cautelar deferida. Já se assinalou, 

afinal, na decisão anterior que: “(...) cumpre anotar que na defesa escrita 

apresentada pelo demandado Zenildo nada se trouxe para os autos além 

do que já existia e havia sido utilizado para instruir a petição inicial, 

cabendo destacar a pretensão de apresentação de documentos 

complementares, o que é perfeitamente possível e até necessário, diante 

da gravidade dos fatos e da insistência demonstrada pelo órgão ministerial 
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nesse tocante, não sendo demais lembrar que exatamente por ausência 

de comprovação da efetiva quilometragem percorrida pelos veículos 

utilizados para o transporte escolar do Município de Nossa Senhora do 

Livramento é que está a demandar em sede de improbidade administrativa 

nestes autos. Contudo, essa dilação probatória pleiteada não impede que 

se examine o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17 e seus 

§§ da Lei 8.429/92. Com isso, nada se rebateu das alegações vistas na 

peça de abertura, que levaram às seguintes conclusões iniciais: “No caso 

em tela, por mais que se busque na farta documentação apresentada não 

se visualiza, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual, 

qualquer demonstrativo do controle da Administração Pública Municipal 

sobre as despesas efetuadas com o Contrato 010/2010, alusivo ao 

Transporte Escolar nos anos de 2010 e 2011, o que era de rigor existir, 

diante da instauração do inquérito civil para apuração de irregularidades 

concernentes a essa relação contratual e das muitas requisições 

formuladas pelo órgão autor. Conclui-se, pois, não haver comprovação 

nenhuma da quilometragem efetivamente percorrida pela empresa “Bom 

Gosto Transportes”, contratada pelo Município de Nossa Senhora do 

Livramento para atender às rotas escolares da zona rural do município, 

falta essa que, no entanto, não impediu o poder público municipal de 

honrar o compromisso contratual de pagamento do valor ajustado entre as 

partes, sem qualquer alteração das cláusulas contratuais e do valor, 

mesmo após o ingresso de mais veículos (oito ônibus) para o município, 

reduzindo-se, presumivelmente, as rotas da empresa contratada. De 

acordo com o apurado, o que se viu foi o aumento do trecho de algumas 

rotas como forma de justificar a continuidade do valor do pagamento, pelo 

que se depreende da perícia contábil que instrui a petição inicial (páginas 

120-130 do paginador do sistema PGE), levando o município a pagar por 

serviços não executados efetivamente e, pois, a incorrer em prejuízo, 

vindo os demandados a descumprir o § 2º da Cláusula Terceira do 

contrato, que condicionava o pagamento à apresentação pela contratada 

da nota fiscal com a descrição da quilometragem percorrida no mês, e a 

Administração Pública Municipal a violar o art. 67 da Lei Federal n. 

8.666/93, que fala da fiscalização dos contratos administrativos. Além 

disso, os documentos trazidos com a peça primeira confirmam a assertiva 

de que os Termos de Aditivo 3º e 4º, firmados, respectivamente, em 

10.5.2012 e 5.7.2012 (ID 5874243), foram celebrados após a extinção do 

contrato e sem licitação, como se confere no ID 5874231, precisamente no 

relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, caracterizando 

ofensa à Resolução de Consulta n. 32/2008 e 24/2016 do TCMT e violação 

aos artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93. Também é certo afirmar nesta fase de 

análise sumária do feito que, conforme se observa no ID 5874243, mais 

exatamente no Termo de Referência Anexo I, letra h, os veículos ônibus 

deveriam ter no máximo 10 (dez) anos de uso, não tendo sido essa a 

idade dos bens objetos do contrato, vez que na sua cláusula quinta se vê 

que a contratada deveria fornecer ônibus/micro-ônibus urbanos 

fabricados a partir do ano de 1975. Neste particular, assim como na 

afirmação de que o Termo de Referência não fala em Kombi, 

diferentemente do que se lê no contrato, fale frisar que o edital também 

não se mostra fiel ao Termo de Referência, o que, numa primeira análise, 

especificamente neste ponto, parece isentar de responsabilidade os 

representantes da empresa contratada, recaindo a suposta conduta 

ímproba apenas na pessoa do réu Zenildo Pacheco Sampaio. O resultado, 

além do prejuízo por pagamento de valor incompatível com a qualidade do 

produto adquirido, segundo se extrai da documentação analisada, foi a 

interrupção do transporte escolar por diversas vezes para troca de peças 

e outras providências de manutenção (ID 5874231), acrescendo ainda 

mais o prejuízo aos cofres públicos municipais.” Tudo o que se trouxe 

para os autos com o pedido de reconsideração foi a documentação 

comprobatória de um compromisso de compra e venda celebrado pelo 

requerido e que corre o risco de não se concretizar por força da medida 

cautelar aqui deferida, o que em nada auxilia o demandado na 

demonstração de sua noticiada lisura na condução dos atos 

administrativos, vez que não combate ou faz desmerecer as impressões 

primeiras acerca da ocorrência de ato de improbidade, nem justificam, por 

si só, a revogação da decisão tomada, apenas realça a eficácia da 

providência cautelar concedida. Indefiro, pois, o pedido de 

reconsideração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002349-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

FELICISSIMO ABEL DA COSTA (RÉU)

BOM GOSTO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

ARILSON CESARINO DA COSTA (RÉU)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Visto. O requerido Zenildo Pacheco Sampaio formulou pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a indisponibilidade dos seus 

bens, ao argumento de que não houve prática de ato ímprobo durante sua 

gestão, vez que não agiu com má-fé, nem provocou dano ao erário, 

conforme apurado pela perícia contábil 94/2013 requerida pelo próprio 

Ministério Público e segundo relatório técnico 201/2012. Pede, assim, em 

tutela de urgência, pela revogação da indisponibilidade dos seus bens, 

amparando-se, como argumento do periculum in mora, na impossibilidade 

de obtenção de empréstimo bancário para aquisição de um imóvel no 

Edifício Domus Regina, na cidade de São Paulo, por conta da necessidade 

de dar o referido imóvel em garantia real. O Ministério Público opinou 

contrário ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Além da 

ausência de previsão legal para a reconsideração pleiteada, notadamente 

por existir recurso próprio para se manejar contra a decisão concessiva 

da cautelar de indisponibilidade de bens, cabe assinalar que o demandado 

insiste em questionar a matéria de mérito, que exige regular trâmite 

processual para o seu enfrentamento no momento oportuno, nada 

trazendo aos autos, mais uma vez, que contrarie à evidência as 

conclusões que levaram ao recebimento da petição inicial e que implique 

em derrubada dos fundamentos da cautelar deferida. Já se assinalou, 

afinal, na decisão anterior que: “(...) cumpre anotar que na defesa escrita 

apresentada pelo demandado Zenildo nada se trouxe para os autos além 

do que já existia e havia sido utilizado para instruir a petição inicial, 

cabendo destacar a pretensão de apresentação de documentos 

complementares, o que é perfeitamente possível e até necessário, diante 

da gravidade dos fatos e da insistência demonstrada pelo órgão ministerial 

nesse tocante, não sendo demais lembrar que exatamente por ausência 

de comprovação da efetiva quilometragem percorrida pelos veículos 

utilizados para o transporte escolar do Município de Nossa Senhora do 

Livramento é que está a demandar em sede de improbidade administrativa 

nestes autos. Contudo, essa dilação probatória pleiteada não impede que 

se examine o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17 e seus 

§§ da Lei 8.429/92. Com isso, nada se rebateu das alegações vistas na 

peça de abertura, que levaram às seguintes conclusões iniciais: “No caso 

em tela, por mais que se busque na farta documentação apresentada não 

se visualiza, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual, 

qualquer demonstrativo do controle da Administração Pública Municipal 

sobre as despesas efetuadas com o Contrato 010/2010, alusivo ao 

Transporte Escolar nos anos de 2010 e 2011, o que era de rigor existir, 

diante da instauração do inquérito civil para apuração de irregularidades 

concernentes a essa relação contratual e das muitas requisições 

formuladas pelo órgão autor. Conclui-se, pois, não haver comprovação 

nenhuma da quilometragem efetivamente percorrida pela empresa “Bom 

Gosto Transportes”, contratada pelo Município de Nossa Senhora do 

Livramento para atender às rotas escolares da zona rural do município, 

falta essa que, no entanto, não impediu o poder público municipal de 

honrar o compromisso contratual de pagamento do valor ajustado entre as 

partes, sem qualquer alteração das cláusulas contratuais e do valor, 

mesmo após o ingresso de mais veículos (oito ônibus) para o município, 

reduzindo-se, presumivelmente, as rotas da empresa contratada. De 

acordo com o apurado, o que se viu foi o aumento do trecho de algumas 

rotas como forma de justificar a continuidade do valor do pagamento, pelo 

que se depreende da perícia contábil que instrui a petição inicial (páginas 

120-130 do paginador do sistema PGE), levando o município a pagar por 

serviços não executados efetivamente e, pois, a incorrer em prejuízo, 

vindo os demandados a descumprir o § 2º da Cláusula Terceira do 

contrato, que condicionava o pagamento à apresentação pela contratada 

da nota fiscal com a descrição da quilometragem percorrida no mês, e a 

Administração Pública Municipal a violar o art. 67 da Lei Federal n. 

8.666/93, que fala da fiscalização dos contratos administrativos. Além 

disso, os documentos trazidos com a peça primeira confirmam a assertiva 
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de que os Termos de Aditivo 3º e 4º, firmados, respectivamente, em 

10.5.2012 e 5.7.2012 (ID 5874243), foram celebrados após a extinção do 

contrato e sem licitação, como se confere no ID 5874231, precisamente no 

relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, caracterizando 

ofensa à Resolução de Consulta n. 32/2008 e 24/2016 do TCMT e violação 

aos artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93. Também é certo afirmar nesta fase de 

análise sumária do feito que, conforme se observa no ID 5874243, mais 

exatamente no Termo de Referência Anexo I, letra h, os veículos ônibus 

deveriam ter no máximo 10 (dez) anos de uso, não tendo sido essa a 

idade dos bens objetos do contrato, vez que na sua cláusula quinta se vê 

que a contratada deveria fornecer ônibus/micro-ônibus urbanos 

fabricados a partir do ano de 1975. Neste particular, assim como na 

afirmação de que o Termo de Referência não fala em Kombi, 

diferentemente do que se lê no contrato, fale frisar que o edital também 

não se mostra fiel ao Termo de Referência, o que, numa primeira análise, 

especificamente neste ponto, parece isentar de responsabilidade os 

representantes da empresa contratada, recaindo a suposta conduta 

ímproba apenas na pessoa do réu Zenildo Pacheco Sampaio. O resultado, 

além do prejuízo por pagamento de valor incompatível com a qualidade do 

produto adquirido, segundo se extrai da documentação analisada, foi a 

interrupção do transporte escolar por diversas vezes para troca de peças 

e outras providências de manutenção (ID 5874231), acrescendo ainda 

mais o prejuízo aos cofres públicos municipais.” Tudo o que se trouxe 

para os autos com o pedido de reconsideração foi a documentação 

comprobatória de um compromisso de compra e venda celebrado pelo 

requerido e que corre o risco de não se concretizar por força da medida 

cautelar aqui deferida, o que em nada auxilia o demandado na 

demonstração de sua noticiada lisura na condução dos atos 

administrativos, vez que não combate ou faz desmerecer as impressões 

primeiras acerca da ocorrência de ato de improbidade, nem justificam, por 

si só, a revogação da decisão tomada, apenas realça a eficácia da 

providência cautelar concedida. Indefiro, pois, o pedido de 

reconsideração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001244-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (IMPETRANTE)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001244-31.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: INSTITUTO MACHADO 

PEREIRA Requerido: IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETÁRIO DE 

RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 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, 9 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

BENEDITO CELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 5 de dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

BENEDITO CELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 
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porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 5 de dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALACIL JOSE LANNES NETO (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009064-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, comprovando seu atual 

enquadramento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009107-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Antes de apreciar o pleito antecipatório, com fulcro no art. 290, do 

CPC, determino seja intimada a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009077-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008902-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAREZE MAZARIO SOARES (AUTOR(A))

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (RÉU)

FLAVIO NISTAL SANCHES (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos 

Morais c/c Tutela de Urgência” intentada por MAREZE SOARES SANTOS, 

qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, PRONTO 

SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do Dr. FLAVIO 

NISTAL SANCHES, também qualificados, na qual se alega, em síntese, 

estar aguardando há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses a 

realização do novo procedimento cirúrgico para reparação da lesão 

ocorrida em virtude de um acidente automobilístico. A autora alega que no 

dia 26.5.2015 sofreu um acidente automobilístico na comarca onde reside 

no Município de Comodoro e após avaliação do Dr. Airton Lazaro de 

Souza, médico do Sistema Único de Saúde – SUS constatou-se uma lesão 

miniscal no ligamento do joelho esquerdo, sendo indicada a realização do 

procedimento cirúrgico. Relata que o procedimento cirúrgico foi realizado 

no dia 11 de fevereiro de 2016, pelo médico Dr. Flavio Nistal Sanches, 

obtendo então alta médica no mesmo dia e após, retornar a cidade de 

origem passou a seguir as orientações médicas, fazendo fisioterapia, 

contudo veio apresentar dores agudas, perda de equilíbrio e travamento 

do joelho operado. Na sequência, procurou outros especialistas no 

Município vizinho, obtendo o diagnóstico de que seria necessária a 

realização de novo procedimento cirúrgico de reparação. Posteriormente, 

relata que procurou novamente a Secretária de Saúde de Comodoro, com 

o encaminhamento da nova cirurgia, todavia informa que não há previsão 

para realização, nada sendo feito até o momento. Relata, ainda, que está 

sofrendo com dores intensas em seu joelho, estando impossibilitada de 

laborar desde a data do acidente, percebendo o auxílio previdenciário, não 

possuindo meios para manter sua subsistência familiar. Por todo o 

ocorrido, alega que houve um total desleixo, negligência, imprudência e 

imperícia por parte do terceiro requerido, Dr. Flavio Nistal Sanches, dando 

alta médica, sem mesmo ter sido avaliada, pugnando, por isso, pela 

concessão da tutela de urgência, a fim de que os réus sejam obrigados a 

lhe pagar um salário mínimo mensal até estar possibilitada a laborar. 

Inicialmente a ação foi pleiteada perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e 

Cível da Comarca de Comodoro, contudo houve declínio de competência 

da presente ação para este juízo. Houve interposição de recurso contra a 

decisão, não sendo reconhecido. É o relatório. Decido. Para a concessão 
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da medida prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da 

tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, 

faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É 

de fácil constatação a ausência dos requisitos acima descritos, 

primeiramente porque o pedido de imposição aos réus de pagamento 

mensal de um salário mínimo à autora está baseado em fatos que exigem 

produção prova, não se visualizando, assim, ao menos nessa fase 

processual, a probabilidade desse direito. De igual modo, não restou 

demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a autora 

esteja passando necessidades, já que a mesma informa que vem 

recebendo o auxílio previdenciário. Diante do exposto, não preenchidos os 

requisitos necessários à concessão da medida requerida, com fulcro nos 

artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. Citem-se os réus dos termos 

da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

MARIZETE SANTANA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000249-52.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114) Requerente: EXEQUENTE: MARIZETE 

SANTANA MAGALHAES Requerido: EXECUTADO: 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, 9 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

DINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, DINA APARECIDA CRISTO, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Aposentadoria por Idade” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Relata ter exercido agricultura familiar desde pequena com os 

pais e posteriormente com o esposo e filhos até meados de dezembro de 

1990, quando se mudou com a família para a cidade, onde trabalhou de 

2.5.1991 a 14.3.2000, totalizando 33 (trinta e três) contribuições que, 

somados ao período rural, alcançou 213 (duzentos e treze) contribuições. 

Afirma que o INSS negou o seu pedido de aposentadoria e, por ter 

laborado tempo suficiente para obter o benefício, a ação deve ser julgada 

procedente. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, enfatizando imprescindibilidade de 

prova material idônea da alegada atividade rural, suscitando a prescrição 

quinquenal, rechaçada em despacho saneador (Id. 3027399). Em caso de 

eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção monetária de 

acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 

11.960/09. Em impugnação à contestação, a autora refutou as alegações 

do réu e pleiteou a produção de prova oral. Concluída a instrução, foi dada 

a palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por 

sua vez, não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. Pelo 

que se infere da inicial, convicta do preenchimento das condições 

previstas em lei para a obtenção da aposentadoria por idade, a autora 

pleiteia esse aparente direito, enfatizando que trabalhou na zona rural por 

15 (quinze) anos e que também exerceu atividades urbanas alcançando 

33 (trinta e três) contribuições que, somadas ao período rural, alcançou 

213 (duzentos e treze) contribuições. De acordo com o disposto no art. 

52, da Lei 8.213/91: “A aposentadoria por tempo de serviço será devida, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 

(vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, 

se do sexo masculino.”. A Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em seu 

art. 9º, inovou a matéria, estabelecendo novos requisitos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, que, a 

propósito, passou a nominar-se “tempo de contribuição”, conforme segue: 

“Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o 

direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para 

o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à 

aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de 

previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20, sendo que 

tempo de contribuição passou a ser de 30 anos para mulher e 35 anos 

para homem. O art. 48, da Lei n. 8.213/91, por sua vez, prevê que a 

“aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade 

se homem, e 60 (sessenta) anos se mulher.” Os parágrafos 2º e 3º, do 

referido artigo, estabelecem que: § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o 

deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) § 3o 

Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam 

ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) Desse modo, no caso dos autos, em que a autora 

pretende ter reconhecidos tanto o seu tempo de trabalho urbano como o 

rural para obtenção da aposentadoria, o benefício só lhe será devido se 

restar comprovado que à época da propositura da ação ela já contava 

com 60 anos de idade e que implementou a carência do benefício, 

comprovando, para isso, a alegada atividade rural. De acordo com os 

documentos contidos nos autos, à época da propositura da ação a autora 

possuía 60 (sessenta) anos, restando, portanto, verificar se preenche os 

demais requisitos para aposentar-se, cabendo salientar que o seu tempo 

de contribuição é insuficiente à aposentadoria por tempo de contribuição, 

como visto, uma vez que relata contar com apenas 33 (trinta e três) 

meses de contribuição. Outrossim, cumpre destacar que o exercício de 

atividade rural alegado pela autora deverá ser comprovado por meio de 

início de prova material corroborada por prova testemunhal. Para isso, 

verifica-se que ela juntou aos autos apenas a certidão de nascimento do 

filho, onde consta a profissão de seu esposo como lavrador, situação 

que, em tese, se estende à esposa, restando, assim, averbado o início de 

prova material. Quando ouvida em juízo, a autora afirmou que seu trabalho 

na roça foi desde criança até o ano de 1990, na localidade de Buriti do 

Branco, no Município de Poconé, quando se mudou para a cidade, 

deixando as atividades rurícolas. Contudo, tal início de prova material não 

foi corroborado, uma vez que as testemunhas sequer foram ouvidas, em 

virtude de conhecerem a autora justamente a partir do período do tempo 
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em que esta deixou as atividades da roça. Desse modo, pode-se dizer que 

a autora não logrou êxito na comprovação da alegada atividade rural a ser 

considerada como tempo de serviço para aposentar-se e, além disso, 

como já afirmando mais acima, o período de contribuição comprovado nos 

autos é insuficiente à instituição da aposentadoria por tempo de 

contribuição prevista no art. 9, II, “a”, da Emenda Constitucional n. 20/1998, 

ainda que proporcional, como visto. Diante do exposto, julgo improcedente 

o pedido formulado na inicial de declaração de tempo de serviço rural c/c 

pedido de aposentadoria por idade, por não restar comprovado o período 

de exercício de atividade rurícola, bem como por não contar a autora com 

tempo de contribuição suficiente para aposentar-se, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004256-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA (ADVOGADO(A))

WALDIR PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(RÉU)

 

Vistos. WALDIR PAES DE ARRUDA, qualificado nos autos em epigrafe, 

propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes Cumulada com 

Cobrança de Diferenças de Vencimentos e Elevação de Nível” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, pertence ao quadro de 

servidores públicos municipais, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, onde atua no cargo de agente de segurança e 

manutenção desde 15.7.1994, fazendo jus à elevação para o nível 8. 

Relata ter adquirido a averbação do tempo de serviço do período de 

4.9.1993 a 15.7.1994 para todos os efeitos, estando atualmente 

enquadrado no nível 6, classe B, por meio da Portaria n. 139/2011, com 

efeitos a partir de 25.10.2010 e financeiros a partir de 1.2.2011. Conta que 

desde o seu enquadramento, mesmo decorridos mais de 6 anos, não mais 

recebeu elevações de nível e classe, em flagrante desrespeito à Lei n. 

3.797/2012, que prevê a promoção a cada 3 anos. Desse modo, pede o 

seu correto enquadramento no nível 8, bem como a condenação do réu ao 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Lei 

n. 3.759/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu não se 

insurge contra o pedido, atendo-se unicamente em pugnar pela aplicação 

da correção monetária pelo INPC a partir de 30.6.2009 e, a partir de então, 

pela TR e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, 

pelo IPCA-E. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se 

que a questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito da requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como agente 

de segurança e manutenção, sob a forma de promoção nas classes e 

níveis e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes 

com a promoção, nos termos das Leis Complementares ns. 3.767/2012, 

3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos 

autos, em especial a ficha funcional do requerente, este é servidor pública 

do Município de Várzea Grande desde 15.7.1994, ocupante do cargo de 

agente de segurança e manutenção e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento. Observa-se, contudo, que a função desempenhada pelo 

requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu 

art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se 

por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais 

titulares de cargo de professor do ensino público do Município de Várzea 

Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público 

municipal, com funções de magistério; VII – funções de magistério, as 

atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, 

incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A 

carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de agente de segurança e 

manutenção não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de merendeira, consoante se vê das seguintes 

normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por 

Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que 

exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direito a tais 

atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, 

Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos 

Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, que 

desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 

cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 
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ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), o 

requerente possuía 16 (dezesseis) anos, 2 meses (quatro) meses e 1 

(um) dia de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrado 

acertadamente no Nível 6, Classe B, através da Portaria nº 139/2011, 

resumindo-se a presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei 

complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei 

Complementar serão integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a 

ser implementada no mês de fevereiro de 2011, correspondente ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A segunda a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2012, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento); III – A terceira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2013, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); IV – A quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 

2014, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

integralizando 100% (cem por cento).” Assim, com a entrada em vigor da 

Lei Complementar n. 3.554/2011, restaram alterados tão somente os 

Anexos II a VII da Lei Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra 

que dispunha sobre a integralização parcelada do subsídio permaneceu 

vigente. O mesmo aconteceu com as Leis Complementares ns. 3.606/2011 

e 3.759/2012, que alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a 

forma como este subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, 

aos servidores abrangidos pela mencionada legislação, não foi 

assegurado o subsídio integral previsto quando da promulgação da lei, 

mas apenas a perspectiva de sua integralização gradativa, que teve como 

termo final o ano de 2014, data em que passou a vigorar o subsídio em 

sua totalidade. A jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria 

semelhante, assim se posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE – MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO REALIZADO – 

PAGAMENTO RETROATIVO DO SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — 

INCORPORAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 

– COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA. A Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº. 

3.505, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as carreiras dos 

Trabalhadores da Educação Básica, fixou requisitos para a progressão 

funcional e para integralização dos efeitos financeiros dela decorrentes. 

Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito financeiro do subsídio 

estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) parcelas no decorrer dos 

anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o valor do aumento, até a sua completa integralização ao 

salário do servidor. Logo, não tem o servidor direito ao valor integral do 

subsídio desde fevereiro de 2011, quando iniciaram os efeitos financeiros 

da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 32183/2016, Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

30.10.2017, DJe 9.11.2017). No caso dos autos, o autor pleiteia apenas o 

seu enquadramento no nível 8, devendo, portanto, ser considerada a 

legislação vigente em cada período a partir de 2010, neste caso, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, 

não alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que o autor foi enquadrado no nível 6 a partir de 25.10.2010, 

em 25.10.2013 ele alcançou mais 3 anos de serviço, em 25.10.2016 mais 3 

anos, fazendo, portanto, jus à elevação para o nível 8, como pretendido. 

Por fim, cumpre esclarecer que para fins de enquadramento/progressão 

funcional, deve ser considerado apenas o período de “efetivo exercício” 

no cargo público, conforme o respectivo plano de carreira, de modo que 

eventual atividade exercida pelo servidor em outro órgão ou mesmo 

atividade semelhante, porém de caráter não efetivo, não pode ser 

considerada para efeito de promoção. Isso porque, como visto na 

legislação municipal acima transcrita, dentre os requisitos para obtenção 

de promoção está a avaliação do servidor no exercício de suas 

atividades, ou seja, considera-se o desempenho do profissional nas 

funções inerentes ao cargo. Nesse sentido já vem se posicionando a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 

A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o 

servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível 

mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte 

com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para 

esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário 

desprovido .” (STJ - RMS 22866/MT – Relator Ministro FELIX FISCHER – 5ª 

Turma - DJ 29-6-07 p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A progressão funcional na carreira de Delegado de 

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial 

civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível 

imediatamente seguinte", conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 

286, § 3º da mesma Lei, que prevê a contagem de tempo de serviço 

público geral, diz respeito somente à identificação de nível no contexto da 

conversão em subsídio da remuneração deste cargo público. 

Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 33.328/MS – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 

10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO PÚBLICO – 

MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – 

PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADO – 

POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO 

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção 

de nível deve se dar com a comprovação da escolaridade exigida, que no 

presente caso restou demonstrada com o certificado de pós-graduação. 

O aproveitamento do tempo de serviço público prestado na administração 

municipal, anterior ao ingresso na carreira de professor pedagogo 

(40horas), não habilita o servidor a requerer progressão funcional, uma 

vez que esta se sujeita à lei que regula a carreira de magistério do 

Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar Municipal n° 18/2008), que 

exige interstício de no mínimo de 12 (doze) meses no vencimento padrão 

inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 

18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE 

CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras 

distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de 

trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na 

outra. Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser 

amparado no Mandado de Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Tadeu Cury, j. 3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Como se vê, o aproveitamento 

de tempo de serviço prestado pelo servidor/autor à administração pública 

municipal antes do seu ingresso efetivo no cargo de agente de segurança 

e manutenção não conta com amparo legal, o que não poderia ser 

diferente, pois isso permitiria o ingresso de profissionais no último nível da 

carreira, sem ao menos ter exercido as funções específicas do cargo. 

Esse fato, todavia, não afasta o seu direito de ser elevado para o nível 8, 

pois já conta com tempo suficiente à progressão almejada, como já 

mencionado acima. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo o servidor Waldir Paes de Arruda para o 

nível 8, a partir de 25.10.2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 
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coeficientes específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das 

Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso 

e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após 

o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução 

da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BORGES RIBEIRO (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JANE BORGES RIBEIRO, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de 

Professor Nível Superior 25h, conforme documentos juntados aos autos e, 

nessa condição, fazer jus ao enquadramento no nível 2, classe B. Relata 

ter ingressado nesse cargo em 26.4.2012 (2ª cadeira) e que atualmente 

está no nível 1, classe A, com salário de R$ 2.155,21 (dois mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), quando, na realidade, 

deveria estar no nível 2 desde abril de 2015 e na classe B desde setembro 

de 2017, quando formalizou o seu requerimento. Pede, pois, a procedência 

do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder ao seu 

enquadramento na classe B, nível 2, com o pagamento das diferenças 

salariais correspondentes, além das custas e dos honorários 

advocatícios. A inicial veio acompanhada de documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande alega que a autora não faz jus às diferenças 

salariais na forma pleiteada, uma vez que para a apuração do montante 

devido deve ser utilizado o valor previsto na Lei Municipal n. 4.007/2014, 

cujo salário é de R$ 1.117,88, reajustado pela Lei n. 4.093/2015 para R$ 

1.218,48 e para R$ 1.270,85 a partir de janeiro de 2016 e diz que os 

cálculos corretos deverão ser apurados em liquidação de sentença. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis e classe, no cargo de 

Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 
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com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 
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APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos por do termo de 

posse (pg. 44 - PDF). Assim, tendo a servidora sido admitida em 23.4.2012 

(nível I), em 23.4.2015 ela deveria ter sido enquadrada no nível I, como 

pleiteado na inicial. De igual modo, faz ela jus à elevação para a classe B, 

pois comprovou ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Mato Grosso em 5 de abril de 2002, de modo que 

à época do requerimento administrativo, em setembro de 2017, conforme 

narrado na pela primeira e não contestado pelo réu, ela já ostentava esse 

direito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de condenar o réu a realizar o enquadramento da 

autora no nível 2 a partir de 26.4.2015 e na classe B a partir de 1.9.2017, 

sem prejuízo de futuras promoções, condenando o réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BORGES RIBEIRO (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JANE BORGES RIBEIRO, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de 

Professor Nível Superior 25h, conforme documentos juntados aos autos e, 

nessa condição, fazer jus ao enquadramento no nível 2, classe B. Relata 

ter ingressado nesse cargo em 26.4.2012 (2ª cadeira) e que atualmente 

está no nível 1, classe A, com salário de R$ 2.155,21 (dois mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), quando, na realidade, 

deveria estar no nível 2 desde abril de 2015 e na classe B desde setembro 

de 2017, quando formalizou o seu requerimento. Pede, pois, a procedência 

do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder ao seu 

enquadramento na classe B, nível 2, com o pagamento das diferenças 

salariais correspondentes, além das custas e dos honorários 

advocatícios. A inicial veio acompanhada de documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande alega que a autora não faz jus às diferenças 

salariais na forma pleiteada, uma vez que para a apuração do montante 

devido deve ser utilizado o valor previsto na Lei Municipal n. 4.007/2014, 

cujo salário é de R$ 1.117,88, reajustado pela Lei n. 4.093/2015 para R$ 

1.218,48 e para R$ 1.270,85 a partir de janeiro de 2016 e diz que os 

cálculos corretos deverão ser apurados em liquidação de sentença. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis e classe, no cargo de 

Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 
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plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 
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de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos por do termo de 

posse (pg. 44 - PDF). Assim, tendo a servidora sido admitida em 23.4.2012 

(nível I), em 23.4.2015 ela deveria ter sido enquadrada no nível I, como 

pleiteado na inicial. De igual modo, faz ela jus à elevação para a classe B, 

pois comprovou ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Mato Grosso em 5 de abril de 2002, de modo que 

à época do requerimento administrativo, em setembro de 2017, conforme 

narrado na pela primeira e não contestado pelo réu, ela já ostentava esse 

direito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de condenar o réu a realizar o enquadramento da 

autora no nível 2 a partir de 26.4.2015 e na classe B a partir de 1.9.2017, 

sem prejuízo de futuras promoções, condenando o réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335047 Nr: 3531-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA AUXILIADORA DE ARRUDA LEITE, SUEMIR 

GONÇALVES DA SILVA, IRENIR DE ALMEIDA SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 20/11/2018, às 17:30H, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 418009 Nr: 20992-71.2015.811.0002

 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: IZAURA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/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.: 332387 Nr: 1115-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KESSIO KLEITON JONNY SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006202-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 
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intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004926-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRENIZE FATIMA MARIO (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004781-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1004781-35.2018.8.11.0002 Valor da causa: $22,534.21 ESPÉCIE: 

[ADICIONAL DE PERICULOSIDADE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO Endereço: RUA 

OITOCENTOS, 11, Rua 350, quadra 52, NOVA FRONTEIRA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-848 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 2.500, (LOT 

JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para 

querendo impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. 

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, 9 

de outubro de 2018. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária Autorizada 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005584-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZULINA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007437-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

JORGE DOMINGOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1007437-62.2018.8.11.0002 Valor da causa: $5,500.00 ESPÉCIE: 

[SUBSÍDIOS, 1/3 DE FÉRIAS]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: JORGE DOMINGOS DE MORAES Endereço: 

AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 98, (LOT JD AMÉRICA), 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-677 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD 

MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para 

querendo impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. 

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, 9 

de outubro de 2018. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária Autorizada 

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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002886-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM (IMPETRANTE)

VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002886-39.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: SANDRA REGINA DE SOUZA 

GHANEM IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, 

SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos. Tendo em vista a informação 

de descumprimento da liminar concedida no ID Nº 15106449, determino 

que intime-se o ente Requerido, para que cumpra na íntegra a ordem 

judicial, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Caso perdure o descumprimento, encaminhe-se cópia dos autos ao MPE 

para as providências cabíveis. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 4 de outubro de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007591-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007591-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos. Verifico que o presente feito se trata de cautelar inominada 

visando que a Energisa se abstenha de efetuar o corte do fornecimento 

de energia, diante do processo nº 1007983-54.2017.8.11.0002 que tramita 

na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca. Neste 

quadrante, determino a remessa dos presentes autos para o referido 

juízo. Às providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008577-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CARMELINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008577-34.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CARMELINA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Cite-se a Autarquia/requerida para, querendo, responder à 

ação no prazo legal, com as observâncias e advertências legais. 

Apresentada a contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 

15 dias (art. 351 e 352 do NCPC). Diante da manifestação expressa da 

parte autora de não estar em condições de pagar as custas processuais 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei 1.060/50. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de 

outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009088-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

JOAO ZAMIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009088-32.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO ZAMIAN REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cite-se a 

Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo legal, 

com as observâncias e advertências legais. Apresentada a contestação e 

alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, 

à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351 e 352 do 

NCPC). Diante da manifestação expressa da parte autora de não estar em 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254231 Nr: 21357-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, JULIO 

MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, VALDIR JOSÉ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

CNPJ: 15045768000159, Inscrição Estadual: 13118546-2, atualmente em 

local incerto e não sabido JULIO MARQUES PACHECO, Cpf: 11125705191, 

Rg: 214.876, Filiação: Jakson Machado Pacheco e Grancinda A. Marques 

Pacheco, data de nascimento: 25/12/1952, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido 

AUGUSTO ALVES PINTO, Cpf: 27825434820, sócio responsável e 

atualmente em local incerto e não sabido VALDIR JOSÉ PACHECO, Cpf: 

11113499168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EXPRESSO GARÇA BRANCA 

LTDA, JULIO MARQUES PACHECOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6891/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/09/2010

 - Valor Total: R$ 1.219,21 - Valor Atualizado: R$ 969,21 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

Despacho/Decisão: Vistos etc, Considerando o contido na certidão de 

fls.06 e ante o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, publicado no DJE nº 
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9017, disponibilizado em 25/03/2013, que dispõe sobre o arquivamento 

provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. Sendo que o desarquivado dependerá da supressão da falta 

atribuída ao exequente, ou da iniciativa de correção, que conduza a termo 

a execução. Cumpra-se com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 102460 Nr: 11476-42.2006.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA JORGINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495, josimar vitor pereira - OAB:19.848-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e considerando o pedido de desarquivamento dos autos, impulsiono 

estes autos para que seja intimada a parte Exequente para o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 243342 Nr: 4502-47.2010.811.0002

 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: ZENILDA DE SOUZA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 191.

Assim, concedo a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Após, manifeste-se o Requerente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 269713 Nr: 11997-11.2011.811.0002

 AÇÃO: 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: LEONCIO PEREIRA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o prazo de suspensão dos autos.

Após, sem manifestação das partes, ao arquivo provisório.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261223 Nr: 2352-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERIO JOSE BONISSON FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo crestani fava - 

OAB:13038

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306691 Nr: 2508-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GOMES DOS SANTOS, DENILSON 

INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB:10.274

 Intimar Doutor Edno de França Barreto (OAB/MT 10.274), constituído pelo 

acusado Denilson Inacio Moreira, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

para fornecer o endereço.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 461390 Nr: 17191-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA, CLÁUDIO 

DOS SANTOS GONÇALVES, ALEX WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18890, HELIO BRUNO 

CALDEIRA - OAB:16707

 Intimar Doutor Elder Almeida OAB/MT 18.890, defensor de Claudio dos 

Santos Gonçalves, e Doutor Hélio Bruno Caldeira OAB/MT 16.707, 

defensor de Silas Luiz Baracat Arruda, para que no prazo legal apresente 

rol de testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 322869 Nr: 19283-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARTINS VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT 

- OAB:11.188-MT

 Intimar a advogada Beatriz de Fátima Dziobat (OAB/MT 11.188) constituída 

pelo acusado Daniel Martins Vargas, da audiência de instrução designada 

para o dia 29 de novembro de 2018 às 14h30min, bem como da decisão de 

fl. 234/235, cujo teor da parte decisória é o seguinte: “(...) Ante o exposto 

e tudo mais que dos autos consta, de ofício, declaro nulo os atos 

processuais a partir das fls. 175 até 233. Dessa forma não resta outra 

alternativa a este Magistrado senão ordenar a repetição da audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h30min. Intimem-se 

as testemunhas arroladas pela acusação e as de defesa, o acusado e 

seu advogado constituído nos autos para comparecerem a audiência 

designada. (...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT - OAB:, LUARA EUGÊNIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - 

OAB:24549/O, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar os advogados Silvana Moraes Valente (OAB/MT 7139) e Rafael 

Moraes Valente (OAB/MT 21549), constituídos pelo acusado Celso 

Rodrigo Ferreira, a advogada Aparecida de Castro Martins (OAB/MT 

7453), constituída pelo acusado Isaias Santos Gama, e as advogada 

Luara Eugênia Paiva de Almeida Amaral OAB/MT 24.549/O e Doutora 

Danielly Cristina Yamazaki OAB/MT 25.567/O, constituídas pelo acusado 

Alex Santana Neves, para comparecerem a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 24/10/2018, às 14:00 horas, conforme 

decisão a seguir transcrita: “Vistos. Alex Santana Neves, por advogado 

constituído, apresenta resposta à acusação, porém não foram arguidas 

nulidades quaisquer, tampouco exceções, preliminares ou prejudiciais. 

Assim, designo AIJ para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h00min, com o 

cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas 

presentes, independente da suspensão da audiência, observada em 

qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido artigo. Int.”

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516634 Nr: 22618-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para que, no prazo de 3 (três) dias, traga aos autos a procuração 

devidamente outorgada pelo Réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 229235 Nr: 9410-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O - OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que manifeste sobre 

a certidão de fls. 292.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 314737 Nr: 11018-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGO BARBOSA ROMEU, 

ELIAS JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Anderson Rodrigo Barbosa Romeu, Rg: NADA 

CONSTA Filiação: Marco Antonio da Silva Romeo e Iara Marta Campos 

Barbosa, data de nascimento: 17/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), entregador de água, Endereço: Avenida São José 

Operário, 60, Casa 2, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃODO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça no Fórum de Várzea 

Grande, no endereço ao final indicado, para que manifeste seu interesse 

na restituição dos objetos/documemtos apreendidos nestes autos, sob 

pena de destinação diversa..

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 310148 Nr: 6172-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Vítima: Antonio Alves de Souza, Cpf: 56781776800, Rg: 

2574695-2 SJSP MT Filiação: Osmunda Freire da Silva, data de 

nascimento: 08/05/1944, brasileiro(a), natural de Puxinana-PB, casado(a), 

aposentado, Endereço: Rua Caruaru, S/n - (Sobrado de Tijolo e Madeira), 

Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, acima qualificada, para 

que no prazo de 15(quinze) dias, comparecer na Segunda Criminal, no 

Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para que lhe seja 

restituído os seguintes objetos; 01(um) Botijão de gás, 01(uma) Bomba 

D'água submersa de poço e 01(um) Micro System da marca Britânia, 

apreendidos nos autos acima mencionado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 334525 Nr: 3067-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MARCONDES DA CUNHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 19/11/2018, às 

15:50 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 426005 Nr: 25160-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 19/11/2018, às 
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13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 397296 Nr: 9918-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 19/11/2018, às 

14:20 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 385361 Nr: 2258-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 I – Designo para o dia 12/11/2018, às 14:30 horas, a continuação da 

audiência de instrução.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 387090 Nr: 3362-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MIRANDA DE CAMPOS 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 I - Designo para o dia 12/11/2018, às 13h:30min, a audiência de instrução 

e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 395015 Nr: 8427-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Faustino Pereira - 

OAB:MT - 16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Faustino Pereira - 

OAB:MT - 16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:22995

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para no prazo de 05 (CINCO) dias, juntar documentos 

comprobatórios do endereço do réu para emissão da carta precatória para 

a Comarca de Jaciara-MT, bem como juntar o atestado justificador da 

ausência do réu na audiência do dia 01/10/2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 518525 Nr: 23645-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos, para a 

Audiência de Instrução e Julgamento que foi redesignada para o dia 22 de 

janeiro de 2019 às 14:30 no Fórum desta Comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 441451 Nr: 7514-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 DRª ELIANE GOMES FERREIRA OAB/MT 9.862 - para apresentar a defesa 

preliminar.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440677 Nr: 7122-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS OACIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS OACIR MOREIRA, Rg: 2850522-0, 

Filiação: Rosely de Miranda Leite e Oacir Benedito Moreira, data de 

nascimento: 21/05/1997, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 65 9224-9276. 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o acusado LUCAS OACIR MOREIRA nas sanções do 157, 

“caput”, do Código Penal, à pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO a 

ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.O acusado, que foi assistido pela Defensoria 

Pública, fica ISENTO do pagamento das custas processuais.Com o trânsito 

em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado 

à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, acusado, Ministério Público e 

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, 05 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu RAFAEL JOSÉ CORREA, 

o qual, por intermédio de seu Advogado, se reservou o direito de analisar 

o mérito em sede de alegações finais (fl. 310).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

Tendo em conta que, antes do desmembramento dos autos (fl. 219/219-v), 

foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público e, após, à Defesa para que, no prazo de 05 (dias), se 

manifestem quanto ao aproveitamento das provas já produzidas em 

audiência (fl. 219/225).

Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1010831-83.2018.8.11.0000

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 203782 Nr: 14027-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT

 DEFIRO o pedido da defesa (fl. 584).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 349488 Nr: 15438-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 400654 Nr: 11691-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA TOMAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 187).

INTIME-SE o Advogado para apresentar as razões do recurso e, depois, 

ao Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas, CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

sobrinho - OAB:3112, LUZIA E. DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992

 Trata-se de exceção de suspeição interposta por NOEMI ALMEIDA DE 

ASSIS na ação penal nº. 22758-28.2016.811.0002, código 473117, ao 

argumento de que este magistrado mantém laços estreitos de amizade 

com a vítima e esta, por sua vez, estaria conduzindo a audiência de 

instrução criminal, mantendo postura de julgador.

POIS BEM.

Diferente do alegado pelo excipiente, este Juiz não tem relação de 

amizade íntima com a vítima, não frequentam a residência um do outro e 

não mantem qualquer espécie de convívio social.

O relacionamento mantido por este Juiz com a vítima é de cunho 

meramente profissional, uma vez que os dois são colegas de trabalho e 

exercem suas funções no mesmo local, onde se encontram diariamente e 

se tratam com a urbanidade que se espera de pessoas civilizadas.

Não prospera, também, o argumento de que a vítima estaria conduzindo a 

audiência de instrução criminal, presidida por este magistrado.

Na verdade, a sistemática atual onde os Advogados fazem as perguntas 

diretamente às testemunhas/informantes pode, por vezes, criar um clima 

de tensão entre as partes, notadamente neste caso concreto onde a 

denunciada está sendo acusada de ter caluniado a vítima.

E, apesar da evidente animosidade entre a denunciada, seus advogados e 

a vítima, em momento algum os trabalhos fugiram da normalidade e 

tampouco o ofendido conduziu a audiência, como afirma a excipiente.

Assim, não havendo nenhum fato objetivo que justifique esta exceção, 

NÃO RECONHEÇO a alegada suspeição, julgando-a IMPROCEDENTE.

Tendo em vista que a petição não foi autuada em apartado, EXTRAIAM-SE 

cópias da Exceção de Suspeição (fl. 198/201-v), desta decisão e da mídia 

(fl. 186), ENCAMINHANDO-AS ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

julgamento.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

sobrinho - OAB:3112, LUZIA E. DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992

 EXPEÇA-SE mandado para intimação da testemunha arrolada pela Defesa 

com o endereço fornecido à fl. 202.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105650 Nr: 2372-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GARCIA NUNES, RODRIGO DA 

SILVA MOURA, FANINHO FRANCISCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo da Silva Taques 

Junior - OAB:8463, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8586, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO JOSE LOPES 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2372-89.2007.811.0002, 

Protocolo 105650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 502072 Nr: 14858-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERSON DOS SANTOS, LUCAS 

GABRIEL FLORES DE FREITAS, WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.274/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT SOB O N° 15304 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520731 Nr: 24855-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU DO DESPACHO DE FL. 86, ABAIXO 

TRANSCRITO: VISTOS ETC... O acusado apresentou Resposta Escrita 

arguindo preliminares. Manifestação do MPE, pugnando pela rejeição das 

preliminares arguidas com o prosseguimento do feito. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. O acusado apresentou Resposta Escrita, arguindo preliminar de 

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como 

a absolvição sumária. A exordial atendeu regularmente aos pressupostos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o 

fato imputado ao acusado, expondo suas circunstâncias concretas e 

apontando a classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer 

prejuízo ao estabelecimento do contraditório e ao exercício da mais ampla 

defesa pelo acusado durante o processamento da demanda. Dessa 

forma, rejeito a preliminar suscitada. No tocante ao pedido de absolvição 

sumária, observa-se que adentra a questão dos fatos dependendo, assim, 

da dilação probatória durante a instrução criminal que por consequência 

adentra ao mérito. Sendo este momento inoportuno para a respectiva 

abordagem, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal, designo para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 15h 00min, 

a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do acusado. Intimem-se a vítima, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do acusado e o 

advogado constituído pelo acusado. Requisitem-se as testemunhas 

(Policias Militares), junto ao Comando da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vitima). Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006488-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006488-38.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO 

RICARDO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão 

do senhor Oficial de Justiça (ID. 15259290), 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 03/09/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 5.804,19) fora realizado em 06/09/2018, dentro 

do prazo legal, conforme comprovante de ID. 15295247, 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. Considerando que o 

requerido apresentou contestação, intime-se o autor para, querendo, 

impugnar, 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008301-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCHETE DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008301-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIANA MARCHETE DUARTE 

Vistos. 1. Considerando a certidão id 11582963, manifeste-se o autor em 

15 (quinze) dias indicando o endereço para a devida citação da parte 

requerida (CPC, art. 485, III). 2. Caso decorra o prazo o artigo acima sem 

manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a parte autora para 

sanar a irregularidade (CPC, art. 485, § 1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA (EXECUTADO)

JULIO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

DAVY FERMINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

HERMANN STRITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000051-15.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: DOSSAN PECAS E 

SERVICOS HIDRAULICOS LTDA, JULIO CESAR DOS SANTOS, DAVY 

FERMINO DOS SANTOS, HERMANN STRITAL, PAULO CEZAR DOS 

SANTOS Vistos. 1. Considerando a certidão id. 12477743, manifeste-se o 

autor em 15 (quinze) dias, indicando novo endereço ou requerendo o que 

entender necessário ao prosseguimento do feito. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004890-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CUBAS GAMA (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004890-83.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: MJ COMERCIO 

DE RODAS E PNEUS LTDA - ME, VANDECLEI PETRONILO GAMA, JULIANA 

DE CUBAS GAMA Vistos. 1. Defiro o postulado no id. 11534068, devendo 

ser observado integralmente o art. 253 do CPC. 2. Expeça-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447271 Nr: 10569-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação conforme item 2. Decorrido o prazo, determino a 

intimação do exequente a fim de manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538712 Nr: 9249-59.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACHECO E MENDONÇA LTDA EPP, JOSÉ OSVALDO 

SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANCK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 25/09/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10348, de 28/09/2018 e publicado no dia 

01/10/2018, não constou o nome do patrono da parte Embargada, desse 

modo, remeto a nova intimação para que manifeste, acerca da 

decisão/determinação cujo teor é: "Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 

a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

4. DEFIRO ao(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.

5. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219110 Nr: 14584-11.2008.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445658 Nr: 9771-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311258 Nr: 7327-56.2013.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente dos pedidos do autor em fls. 69 e 70.

2. Pois bem, conforme consulta realizada no sistema Renajud, verifico não 

haver qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, motivo pelo 

qual deixo de acolher os pedidos supracitados.

3. No mais, considerando o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278779 Nr: 22432-44.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, 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.: 524366 Nr: 1563-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:
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 Certifico que no movimento "Certidão", de 23/08/2018, que foi 

disponibilizado no DJE nº 10325, de 27/08/2018 e publicado no dia 

28/08/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerente, desse 

modo, remeto a nova intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sanar a irregularidade que impede o prosseguimento do feito e, em caso 

de inércia, intime-se o autor pessoalmente para que, em igual prazo, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007872-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGUES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007872-36.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: CARLOS 

RODRIGUES DIAS Vistos. .. 1. Considerando o que dispõe o parágrafo 

único do art. 487 do Código de Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo 

de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de 

prescrição nos autos. 2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008643-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA DIAS DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

RANULFO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008643-14.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: RANULFO GONCALVES DOS SANTOS, KELY 

REGINA DIAS DE ALMEIDA SANTOS 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: 1000015-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

JURACI DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000015-70.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, JURACI DO NASCIMENTO 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000321-39.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: NILCEIA CARNIATTO GARCIA Vistos. 1. Com a publicação 

da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a renegociação de 

dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a suspensão, até 27 de 

dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, bem como de 

execuções e cobranças judiciais em curso. 2. Dessa forma, considerando 

que o instrumento de crédito dos autos, enquadra-se na previsão legal, 

por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, determino a suspensão da 

presente execução até 27 de dezembro de 2018. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001544-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA COSTA (RÉU)

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME (RÉU)

GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI (RÉU)

DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001544-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME, OSMAR DA COSTA, 

DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI, GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI 

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
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Processo Número: 1001592-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARQUESINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001592-49.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDNA MARQUESINI Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, carecendo do comprovante 

de seu recebimento. 4. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA 

E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA -NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RÉU NÃO PROCURADO - 

INVALIDADE DO ATO - RECURSO NÃO PROVIDO. Patente a mora, e tendo 

a financeira cumprido os ditames legais, expedindo notificação para o 

endereço declinado pelo réu no contrato, não pode esta ser considerada 

válida, vez que não recebida. É desnecessária a assinatura de próprio 

punho do devedor no recebimento no aviso, mas a notificação precisa ser 

recebida. In casu, considerando que a notificação não foi recebida após 

as tentativas de entrega, constando a anotação "não procurado", 

inviabilizando-se a pessoal notificação do réu, correta a r. decisão 

a g r a v a d a .  ( T J - S P  2 0 9 8 8 1 1 3 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/06/2018)”. 5. Consigno que, uma vez esgotados os meios de localizar o 

devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço indicado no 

contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o protesto seja 

anterior à propositura da ação. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008103-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SERGIO MODESTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008103-63.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: CLAUDIO SERGIO MODESTO Vistos. .. 1. Cite-se 

a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007497-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES SOUZA RAMOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RAMOS DE SOUZA OAB - 827.424.801-53 

(REPRESENTANTE)

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 

1007497-69.2017.8.11.0002; AUTOR(A): RETIFICA DE MOTORES SOUZA 

RAMOS EIRELI - ME REPRESENTANTE: REGINALDO RAMOS DE SOUZA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

contrato com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas 

proposta por RETIFICA DE MOTORES SOUZA RAMOS EIRELI – ME, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL SA. 2. Aduz a autora que possui uma 

dívida de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) com a 

instituição financeira ora requerida, referente a quatro contratos, que se 

tornou inadimplente, buscando renegociar os contratos, todavia não 

obteve êxito. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede o 

reconhecimento da aplicação da Teoria da Imprevisão e a revisão do 

contrato. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contratos e planilhas de cálculo) 

não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora 

não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar 

contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente à 

parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo 

a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também não 

conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 516 de 521



julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

11/02/2017, às 14h400min, consignando no mandado a advertência de 

que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. Por derradeiro, considerando que 

o Egrégio Tribunal de Justiça concedeu a gratuidade de justiça, 

proceda-se as anotações de praxe. 24. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005190-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY OLIVEIRA IZAIAS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 5 1 9 0 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NATALY 

OLIVEIRA IZAIAS COSTA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em desfavor de NATALY OLIVEIRA IZAIAS COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 14668197, 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. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001894-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DOS SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001894-49.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOEL 

DOS SANTOS E SILVA Vistos. 1. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em face de JOEL DOS SANTOS E 

SILVA, 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 3294999). 

Efetivada a medida liminar e a citação da parte requerida (id 8008882), a 

mesma apresentou contestação com pedido de purgação de mora, de 

forma parcelada (id 8319505). 3. Devidamente intimado, o autor 

apresentou a sua impugnação (id 11377675). 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: 
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“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 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003940-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 9 4 0 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: L. ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14013424, a parte autora veio 

aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição 

inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004778-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004778-80.2018.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDILSON PEREIRA 

MARRECO BELMIRO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por PORTOSEG S.A CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO, em desfavor de EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 

14490975, 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. 

Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003051-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

BENTO PEDROSO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003051-57.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: BENTO PEDROSO DE AMORIM Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em 

desfavor de BENTO PEDROSO DE AMORIM, alegando que firmou com a ré 

contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Volkswagen, 

Voyage, cor branco cristal, ano 2015, placa QBU-4515. 2. Conta que a ré 

encontra-se inadimplente com suas prestações, a partir do dia 06/06/2016, 

pelo que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para 

retomada do bem mencionado na inicial. 3. Antes do recebimento da ação, 

o requerido compareceu aos autos para apresentar sua defesa (Id. 

3070952), requerendo a revisão contratual 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 encargos 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. Informa ainda, a existência da Ação Revisional sob 

nº 1000231-65.2016.8.11.0002 proposta em desfavor da instituição 

financeira, ora autora, em trâmite neste juízo. 5. Através do Id. 3217383 foi 

concedida a liminar, cujo mandado foi devidamente cumprido, conforme 

auto de apreensão e citação lavrado nos autos (Id. 4533275). 6. O autor, 

por sua vez, pede pela procedência da ação com a consequente 

confirmação da liminar deferida e a consolidação do bem em suas mãos. 

7. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 8. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, interposta por BANCO VOLKSWAGEN 

S/A em desfavor de BENTO PEDROSO DE AMORIM, alegando, em síntese, 

que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 9. A questão destes autos não necessita de 
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produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o 

pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

10. A ação veio devidamente instruída com Contrato de financiamento (Id. 

3031924) e a notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a 

constituição em mora da parte requerida (Id. 3031960). 11. Deferida a 

medida liminar de Busca e Apreensão, o veículo dado em garantia foi 

depositado nas mãos do representante da parte autora ((Id. 4533275). 12. 

O requerido, espontaneamente, contestou o pedido inicial, sendo que ao 

final, pugnou pela revisão do contrato. 13. Pois bem. Considerando que no 

mandado de citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias 

para a requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, 

e tendo decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 

14. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto 

à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 15. Em que pese 

inexistir óbices quanto à revisão contratual em sede de contestação, 

observo que todos os pedidos articulados pela requerida encontram-se 

abarcados na ação revisional de contrato por ela intentada neste juízo, 

sob nº 1000231-65.2016.8.11.0002, cujo feito julgou parcialmente 

procedentes os pedidos do ora requerido. 16. Com efeito, uma vez que 

ambos os feitos foram julgados simultaneamente, cujo pleito revisional 

foram devidamente apreciado naquela ação, deixo de proceder com a 

análise da contestação de modo a não incorrer em bis in idem. 17. Razão 

isso, deixo de acolher o pedido revisional apresentado pela ré. 

DISPOSITIVO 18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

19. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 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 que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. 21. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 22. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005234-98.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JONAS 

BENEDITO DE ALMEIDA Vistos. 1. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em face de JONAS BENEDITO DE 

ALMEIDA, 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 

4369046). Efetivada a medida liminar e a citação da parte requerida (id 

5814445), a mesma apresentou contestação com pedido de purgação de 

mora (id 6034061). 3. Devidamente intimado, o autor apresentou a sua 

impugnação (id 12013349). 4. Vieram-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 6. A 

ação veio devidamente instruída com o contrato de Alienação Fiduciária 

em Garantia e a notificação de constituição em mora do requerido. 7. 

Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão (id 4369046), o veículo 

dado em garantia foi depositado nas mãos do representante da parte 

autora (id 5814457). 8. O requerido, devidamente citado, contestou o 

pedido inicial, sendo que ao final, apenas pugnou pela purgação da mora 

das parcelas vencidas. DA PURGAÇÃO DA MORA 9. No caso dos autos, 

a parte devedora pugnou pelo pagamento das parcelas vencidas, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento integral do 

débito. 10. 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”. 11. 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).” 12. 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)” 13. 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. 14. 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. 15. 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 16. 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. 

17. Custas pagas na distribuição. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º). 18. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 19. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000062-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000062-10.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIZANGELA CHAGAS 
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DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela BV FINANCEIRA S/A CFI,, em desfavor de ELIZANGELA CHAGAS DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial. 2. Aportou aos autos, petição do autor, informando 

que a parte requerida realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a 

propositura da presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito 

pela perda superveniente do objeto. 3. Os autos vieram conclusos. Em 

síntese, é o relatório. Decido. 4. Pois bem. Uma vez adimplida as parcelas 

que deram origem aos autos, não faz sentido o prosseguimento desse 

feito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda, não tendo 

mais o autor, interesse processual em seu seguimento. 5. Desse modo, 

uma vez pago o débito, perde-se o objeto da ação de busca e apreensão, 

ensejando à extinção do feito. 6. Diante do exposto, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito. 7. Custas pagas na distribuição. 8. Após o trânsito 

em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 9. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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